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Z A P I S N I K 

 
 

7. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2008./2009., održane 25. svibnja 2009. godine u 16:30 
sati u prostorijama Rektorata Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 

 
 

Nazočni članovi Rektorskog zbora: 
• prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku,  
• prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku,  
• prof. dr. sc. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru,  
• prof. dr. sc. Robert Matijašić, 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: 
• Vito Turšić, dipl. iur., ravnatelj, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• Stanislava Rogić, dipl. oec., tajnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
 
Ostali nazočni: 
• prof. dr. sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru 
• prof. dr. sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu 
• prof. dr. sc. Ivan Zanchi, prorektor Sveučilišta u Splitu,  
• prof. dr. sc. Drago Žagar, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
• prof. dr. sc. Dražen Barković, prorektor za znanost, tehnologiju, projekte i međunarodnu suradnju Sveučilišta 

J. J. Strossmayera u Osijeku 
• prof. dr. sc. Rudolf Emert, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje Sveučilišta J. J. Strossmayera u 

Osijeku 
• Olga Šarlog Bavoljak, dipl. iur., akademska tajnica Sveučilišta u Zagrebu 
• Zdenka Barišić, dipl. iur., akademska tajnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
• Antonella Lovrić. dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zadru 
• Dalibor Ivušić, dipl.iur., glavni tajnik Sveučilišta u Dubrovniku 
• Branko Putica, dipl.iur., akademski tajnik Sveučilišta u Dubrovniku 
• Zdenka Barišić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Osijeku  
• Marinko Jurilj, tajnik Sveučilišta u Mostaru 
• Jelena Gladović, dipl. iur., Sveučilište u Splitu 
• mr. sc. Tamara Gobo, stručna savjetnica 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  
 



 2

Prof. dr. sc. A. Bjeliš, predsjednik Rektorskog zbora, otvorio je 7. 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 da se iza t 5.) Informacija o najavljenim izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i 
umjetničkim područjima, poljima i granama doda nova t. 6) Problem izjednačavanja stručnih naziva 
prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju s odgovarajućim akademskim nazivima utvrđenim Zakonom o akademskim i stručnim 
nazivima i akademskom stupnju (učiteljski studiji), a prijašnja točka 6.) postaje točka 7.) 

Rektorski zbor jednoglasno je prihvatio sljedeći 
 

d n e v n i    r e d: 
 

1) Prihvaćanje zapisnika i izvršenje zaključaka 5. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 
godini 2008./2009. održane 22. travnja 2009. (u Rijeci) i 6. izvanredne sjednice Rektorskog 
zbora u akademskoj godini 2008./2009. održane 28. travnja 2009. 
 

2) Rad na ostvarivanju zaključaka Rektorskog zbora s izvanredne sjednice održane 28. 
travnja 2009. 
 

3) Diplomski studiji – pitanje naknada prihoda od školarina 
 

4) Aktualna pitanja zapošljavanja i napredovanja u 2009. godini: 
a) Izvješće o popunjavanju razvojnih radnih mjesta za 2008. godinu 
b) Napredovanja   
 

5) Informacija o najavljenim izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim 
područjima, poljima i granama    

 
6) Problem izjednačavanja stručnih naziva prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na 

snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s odgovarajućim akademskim 
nazivima utvrđenim Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (učiteljski 
studiji) 

 
7) Ostalo       

 
 
1.) Prihvaćanje zapisnika i izvršenje zaključaka 5. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 
 2008./2009. održane 22. travnja 2009. (u Rijeci) i 6. izvanredne  sjednice Rektorskog zbora u 
 akademskoj godini 2008./2009. održane 28. travnja 2009. 

Rektorski zbor jednoglasno je prihvatio zapisnik 5. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 
2008./2009. održane 22. travnja 2009. (u Rijeci) i 6. izvanredne sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 
godini 2008./2009. održane 28. travnja 2009. 
 
 
2.) Rad na ostvarivanju zaključaka Rektorskog zbora s izvanredne sjednice održane 28. travnja 
 2009. 
 Prof. dr. sc. A. Bjeliš podsjetio je na Zaključke Rektorskog zbora te izvijestio, vezano uz t.1.) 
Zaključaka, kako su svi rektori kontaktirani i zatražena su imenovanja članova u Povjerenstvo za izradu 
promjene zakonske regulative o visokom obrazovanju koje je imenovao ministar znanosti, obrazovanja i 
športa te je isto prošireno predstavnicima MZOŠ-a. Vezano uz t. 3.) Zaključaka, prof. dr. sc. A. Bjeliš je 
naglasio kako je Sveučilište u Zagrebu odmah pristupilo provođenju ovog Zaključka te je izvijestio o 
tijeku događanja na Filozofskom fakultetu i o organizaciji alternativnih mjesta (unutar i izvan 
Sveučilišta) za održavanje nastave. Od 11. svibnja o.g. nastava se u potpunosti odvija, a nadoknada će se 
odvijati do 26. lipnja o.g., po potrebi i dulje. Studenti Filozofskog fakulteta odustali su od blokade 24. 
svibnja 2009.  
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 Prof. dr. sc. A. Uglešić izvijestio je o uključivanju sindikalista i predstavnika Hrvatskog helsinškog 
odbora (HHO) u pregovore sa studentima te je napomenuo kako je zgrada Sveučilišta u Zadru na jedan 
dan bila zatvorena, a alternativni prostor za održavanje nastave je organiziran u prostorijama srednjih 
škola. Nastava će se nadoknađivati svake subote, a predavanja će se održavati do 20. lipnja 2009.  

Prof. dr. sc. P. Lučin predložio je da relevantni sociolozi i psiholozi analiziraju studentsko ponašanje 
tijekom blokade kako bi se moglo preventivno djelovati tijekom studentskih prosvjeda najavljenih za 
jesen ove godine. 

Prof. dr. sc. M Milković komentirao je tijek studentskih prosvjeda i ulogu pojedinaca te naglasio 
kako će se ubrzo otvoriti pitanja studentskog smještaja, prijevoza i prehrane, a prof. dr. sc. dr. h. c. G. 
Kralik uz izvješće o studentskim prosvjedima u Osijeku, predložila je da RZ detaljnije analizira 
Bolonjski sustav, pitanje kampusa, studentskih domova te studentskog standarda. 
 Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Na idućoj sjednici Rektorskog zbora utvrdit će se elementi koji će se koristiti pri analizi 

Bolonjskog sustava. 
 
 

3.) Diplomski studiji – pitanje naknada prihoda od školarina 
V. Turšić, dipl iur. izvijestio je kako je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 14. travnja 2009. 

proslijedilo sveučilištima Odluku o osnovama financiranja visokog obrazovanja u ak. god. 2009./2010. te 
plaćanju preuzelo obvezu financiranja visokog obrazovanja za: 

• redovite studente koji u ak. god. 2009./2010. prvi puta upišu prvu godinu diplomskog studija 
na javnom sveučilištu 

• redovite studente koji u ak. god. 2009./2010. prvi puta upišu drugu godinu diplomskog studija 
na javnom sveučilištu  

• redovite studente koji u ak. god. 2009./2010. prvi puta upišu specijalistički diplomski stručni 
studij na javnom sveučilištu, javnom veleučilištu ili javnoj visokoj školi 

• odgovarajuće redovite studente integriranih studija. 
 
U skladu s navedenom odlukom sveučilištima su na potpisivanje proslijeđeni Ugovor o financiranju 

visokog obrazovanja na diplomskim studijima i Ugovor o financiranju visokog obrazovanja na 
integriranim studijima. Nakon što sveučilišta Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa dostave 
procjenu troškova, tijekom ljeta bit će doznačeno 30% tog iznosa, a po okončanju upisa studenata, 
napravit će se konačni obračun. 

Mole se sveučilišta da poštuju rokove i što prije dostave Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa 
potpisane ugovore i procjenu financijskih sredstava.  

 
 

4.) Aktualna pitanja zapošljavanja i napredovanja u 2009. godini: 
a) Izvješće o popunjavanju razvojnih radnih mjesta za 2008. godinu 
b) Napredovanja   
 
Rektori svih sveučilišta izvijestili su o realizaciji razvojnih radnih mjesta odobrenih za 2008. godinu. 

Kako je na Sveučilištu u Zagrebu, Splitu i Puli II. dio popunjavanja razvojnih radnih mjesta za 2008. još 
uvijek u tijeku, a na svim sveučilištima još su u tijeku postupci popunjavanja na pojedina mjesta 

Prof. dr. sc. dr. h. c. G. Kralik ukazala je na problem pri osiguravanju financijskih sredstava pri  
napredovanju asistenata, znanstvenih novaka i docenata.  

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi rektori i predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa, Rektorski zbor donio je sljedeći: 
 

Zaključak 
Tjedan dana prije iduće sjednice Rektorskog zbora, dakle do 1. srpnja 2009., svako sveučilište 

dužno je dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa planove zapošljavanja i 
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napredovanja po svakoj sastavnici, kako bi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
pravovremeno moglo osigurati financijska sredstva za tu namjenu. 

 
 
5.) Informacija o najavljenim izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim 

područjima, poljima i granama    
Prof. dr. sc. A. Bjeliš obavijestio je prisutne o radionici održanoj 7. i 8. svibnja 2009. u organizaciji 

Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) na temu Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i 
visokom obrazovanju, Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja i Pravilnika o znanstvenim i 
umjetničkim područjima, poljima i granama. O. Šarlog Bavoljak, dipl. iur. izvijestila je kako su na 
Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje (NVVO) stigle primjedbe i prijedlozi vezani uz Pravilnik o 
znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama, kako su neke primjedbe prihvaćene te su 
prezentirane izmjene i dopune Pravilnika. Posebno je naglašeno kako iza prijedloga izmjena i dopuna 
stoje fakulteti i strukovne udruge, a ne sveučilišta što je izazvalo pomutnju, a rok za dostavu izmjena i 
dopuna bio je 19. svibnja o.g.  Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravilnika uvodi se u interdisciplinarno 
područje puno novih polja i grana, a da nisu doneseni propisi o uvjetima i načinu izbora. Kako o 
najavljenim izmjenama i dopunama Pravilnika nisu raspravljala Sveučilišna tijela ne mogu se smatrati 
službenim stavom Sveučilišta u Zagrebu. Navedene aktivnosti Nacionalnog vijeća za znanost i visoko 
obrazovanje usmjerena su na prihvaćanje sustava Frascati. 
Prof. dr. sc. A. Bjeliš je napomenuo kako je Frascati sustav zastario i da je u europski prostor uveden 
zbog statističke obrade podataka dok Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i 
granama ima puno širu svrhu i primjene, dok prof. dr. sc. P. Lučin smatra kako je potrebno podržati 
Frascatijev sustav jer će u protivnom Republika Hrvatska imati problema pri statističkoj obradi podataka 
te je istaknuo potrebu fleksibilnog okvira za interdisciplinarna područja koji neće zaustaviti razvoj 
sveučilišta. Kao primjer navodi da su u Švicarskoj i Austriji područja grupirana u 1) biomedicinsko i 
biotehničko područje, 2) prirodne znanosti i tehnika te 3) društveno-humanističke znanosti. 

Nakon kratke rasprave, Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Obzirom da se prilikom donošenja izmjena i dopuna Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim 

područjima, poljima i granama nije zatražilo očitovanje Rektorskog zbora i svih sveučilišta u Republici 
Hrvatskoj, na iduću sjednicu Rektorskog zbora pozvat će se predsjednik Nacionalnog vijeća za visoko 
obrazovanje i predstavnici Ministarstva znanosti., obrazovanja i športa Republike Hrvatske koji će 
izvijestiti Rektorski zbor te će se raspraviti o ovoj temi. 

 
 
 
6.) Problem izjednačavanja stručnih naziva prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu 

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s odgovarajućim akademskim nazivima 
utvrđenim Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (učiteljski studiji) 
Prof. dr. sc. A. Bjeliš obavijestio je članove Rektorskog zbora kako je Sveučilište u Zagrebu zaprimilo 

nekoliko više podnesaka u vezi s izjednačavanjem nazivlja vezanih uz učiteljsku struku. Učiteljski studij 
ranije je temeljem zakonskih odredbi bio stručni studij i trajao je 4 godine i njegovim završetkom stjecao se 
stručni naziv diplomirani učitelj. Stupanjem na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i 
akademskim stupnjevima (članak 14. st. 3. al 4) utvrđeno je da stručni naziv stečen završetkom stručnog 
dodiplomskog studija u trajanju od najmanje četiri godine čijim se završetkom stječe visoka stručna sprema 
izjednačen je sa stručnim nazivom stručni prvostupnik. 

Sadašnji studenti učiteljskog studija, temeljem zakonskih odredbi studiranja na sveučilišnom integriranom 
studiju i njegovim završetkom stječu akademski naziv magistar primarnog obrazovanja. 

Postojeće rješenje Zakona o akademskim i stručnim nazivima moglo bi nanijeti veliku nepravdu 
diplomiranim učiteljima četverogodišnjeg stručnog studija u njihovom daljnjem radnopravnom statusu. 

U raspravi je istaknuto da ovdje zapravo nema razlike u kompetencijama diplomiranih studenata te da se 
rješenje mora pronaći u izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima . 

Rektorski zbor donio je sljedeći 
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Zaključak 
 

Rektorski zbor daje preporuku da se izjednače raniji stručni učiteljski studiji, koji su se izvodili prije 
uvođenja Bolonjskog procesa i sadašnji integrirani preddiplomski i diplomski  učiteljski studiji u trajanju 
od 5 godina. Izjednačavanje u naziv magistar edukacije ne bi se provodilo automatizmom već pojedinačno 
od slučaja do slučaja. 

 
7.) Ostalo       
 
- Prof. dr. sc. A. Bjeliš upoznao je Rektorski zbor s dokumentima koje su dostavili: 
• European University Association (EUA) – Institutional Evaluation Programme 
• Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo 
• United Nations – The United Nations Academic Impact 

i koje su rektori primili na znanje. 
 
- Rektorski zbor također zadužuje svoje Povjerenstvo da u što kraćem roku pripremi za objavljivanje Popisa 

akademskih i stručnih naziva. 
 
 
 
Sjednica Rektorskog zbora završila je u 19:30 sati. 

Iduća sjednica Rektorskog zbora održat će se u srijedu, 08. srpnja 2009. u Zagrebu u 10:30 sati.  
 
 
 

    Predsjednik Rektorskog zbora   
 

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

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


