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Z A P I S N I K 

 
 

8. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2008./2009., održane 8. srpnja 2009. godine u 
10:30 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. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku 
• prof. dr. sc. Robert Matijašić, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
• prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci 
• prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu 
• prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Rektorskog zbora 
 
Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 
• dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i športa 
• prof. dr. sc. Dragan Primorac, bivši ministar znanosti, obrazovanja i športa 
• Vito Turšić, dipl. iur., ravnatelj, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
 
Ostali nazočni: 
• prof. dr. sc. Srećko Jelušić, prorektor Sveučilišta u Zadru,  
• 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. Bojan Baletić, prorektor za razvoj i prostorno planiranje Sveučilišta u Zagrebu 
• prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, prorektorica za nastavu i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu 
• prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu 
• prof. dr. sc. Vedran Mornar, predsjednik Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje 
• prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje 
• Ivan Đuzel, načelnik Odjela za potporu ministru, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• Iva Kralj, tajnica Kabineta, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• mr. sc. Niko Vidović, ravnatelj SC Zagreb  
• Gordana Raos, ravnateljica SC Split 
• Olga Šarlog Bavoljak, dipl. iur., akademska tajnica Sveučilišta u Zagrebu 
• Zdenka Barišić, dipl. iur., akademska tajnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
• Roberta Mlinar Hlača, glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci 
• Melani Vukmirica, dipl. iur., pomoćnica rektora za pravna pitanja, Sveučilište u Zagrebu 
• Jelena Gladović, dipl. iur., Sveučilište u Splitu 
• mr. sc. Tamara Gobo, stručna savjetnica Sveučilišta u Zagrebu 
• Tamara Dagen, Ured za odnose s javnošću, Sveučilište 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 8. 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 nove t. 8.) Preporuka za primjenu uvjeta za upis na visoka učilišta od ak. god. 
2010./2011. Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, a prijašnja točka 8.) postaje točka 9.) 

Rektorski zbor jednoglasno je prihvatio sljedeći 
 

d n e v n i    r e d: 
 

1. Prihvaćanje zapisnika i izvršenje zaključaka 7. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 
godini 2008./2009. održane 25. svibnja 2009. (u Osijeku)   
 

2. Informacija o najavljenim izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim 
područjima, poljima i granama   
 

3. Informacija o radu na novim propisima iz područja visokog obrazovanja 
 

4. Inicijativa za izmjene i dopune Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja     

 
5. Informacija o održanom okruglom stolu s temom: Predvisokoškolsko obrazovanje: 

Hrvatski kvalifikacijski okvir, naukovna osnova i izobrazba nastavnika i učitelja 
(organizatori: HAZU i RZ) 
 

6. Studentski standard 
 

7. Predlaganje kandidata u Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje 
 

8. Preporuka za primjenu uvjeta za upis na visoka učilišta od ak. god. 2010./2011. 
Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje 

 
9. Ostalo 
 
 

1.) Prihvaćanje zapisnika i izvršenje zaključaka 7. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 
2008./2009. održane 25. svibnja 2009. (u Osijeku)   
Rektorski zbor jednoglasno je prihvatio zapisnik 7. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 

2008./2009. održane 25. svibnja 2009. u Osijeku. 
O izvršenju zaključaka izvijestila je O. Šarlog Bavoljak, dipl. iur. te je naglasila kako je Popis 

akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva završen te je isti poslan u Ured za zakonodavstvo 
Vlade Republike Hrvatske, nakon čega će se objaviti u Narodnim novinama. 

 
 

2.) Informacija o najavljenim izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim 
područjima, poljima i granama 
Prof. dr. sc. M. Kovačević ukratko je izvijestila kako je prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika bio 

predstavljen na radionici, koja se održala na Sljemenu, gdje su sudionici upozorili na određene 
nedosljednosti i neke podjele koje su se pojavile nakon izmjena Pravilnika u srpnju 2008. Nacionalno 
vijeće za znanost o izmjenama i dopunama Pravilnika je intenzivno raspravljao te je iz navedenih 
rasprava za zaključiti kako postoje različite intencije, koje se mogu riješiti kroz tri mogućnosti: 

• da se o ovaj prijedlog raspravi, usvoji i uputi u daljnju proceduru 
• da se prihvati novi Frascati, ali je načelno usuglašeno da to nije najbolje rješenje jer ne 

pokriva i ne zadovoljava određene potrebe prema zakonskoj regulativi i Pravilniku o poljima, 
područjima i granama  
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• da se uz predloženi Pravilnik prihvati kakav jest  te da se ukinu sve grane, a ostanu područja i 
polja pri čemu se javlja problem vezan uz zakonsku legislativu (izbori u zvanja, diplome,...) 

Nacionalno vijeće za znanost odlučilo se za upućivanje prijedloga u postupak prihvaćanja. 
Prof. dr. sc. A. Bjeliš ispričao je prof. dr. sc. K. Pavelića, predsjednika Nacionalnog vijeća za 

znanost, koji je bio pozvan na sjednicu te je istaknuo kako je kao rektor Sveučilišta u Zagrebu zamolio 
Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog Sabora da prije rasprave pričekaju stav Sveučilišta.  

U diskusiji je utvrđeno da je potrebno osnovati radnu skupinu Rektorskog zbora koja bi do sredine 
rujna 2009. analizirala predložene izmjene i dopune Pravilnika i donijela zaključke temeljem čega bi se 
Pravilnik stavio u proceduru.  

Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Sveučilišta i njihove sastavnice će razmotriti materijal te će primjedbe, prijedloge i komentare 

dostaviti prof. dr. sc. Meliti Kovačević, prorektorici za znanost i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu. 
Osnovat će se radna skupina (koju će činiti tri prorektora) s ciljem pripreme materijala za 
sjednicu Rektorskog zbora. 

Prof. dr. sc. K. Pavelić, predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost, će bit pozvan na sjednicu 
Rektorskog zbora kad se bude raspravljao o ovoj točki dnevnog reda. 

 
 

3.) Informacija o radu na novim propisima iz područja visokog obrazovanja 
Prof. dr. sc. A. Bjeliš podsjetio na Zaključke Rektorskog zbora vezanim uz studentske prosvjede i na 

najavu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kako će se mijenjati zakonska legislativa. Slijedom 
navedenoga osnovano je Povjerenstvo za izradu promjene zakonske regulative o visokom obrazovanju, a 
podsjetio je također na Zakon o sveučilištu. 

V. Turšić, dipl. iur., ukratko je izvijestio o radu Povjerenstva ali i o promjenama koje će uslijediti 
donošenjem Zakona o sveučilištu.  

Nakon kratke rasprave, Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Na idućoj sjednici Rektorskog zbora, koja će se održati u ponedjeljak, 27. srpnja 2009., 
raspravljat će se o Zakonu o sveučilištu. 
 
 

4.)  Inicijativa za izmjene i dopune Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja  

Prof. dr. sc. Lj. Pinter izvijestila je o inicijativi za izmjenu i dopunu Odluke Rektorskog zbora o 
nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja koju je RZ 
zaprimio od Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta političkih 
znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Prijedlog je obrazložen time što se većina predavača zaposlila na 
fakultetima kada su na snazi bili uvjeti iz 1996. godine nakon čega dolazi do promjena tj. uvjeti kojeg 
predavači onda nikako nisu mogli ispuniti bilo je mentorstvo, pa je u zadnjim izmjenama to 
promijenjeno te se za ponovni izbor u višeg predavača treba ispuniti 5/7 uvjeta s napomenom kako se 
1,5 uvjet uopće ne odnosi na predavača stranog jezika što znači da bi morali ispuniti svih 5 uvjeta (5/5). 
Obzirom na nemogućnost izbora u znanstveno zvanje,  konstantno se vrši reizbor u predavača i višeg 
predavača što kao posljedicu ima uvijek isti koeficijent te vrlo visoku normu norma sati (450 norma 
sati).  

Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Prijedlog izmjena i dopuna Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i 

stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Centra za strane jezike Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu proslijedit će 



 4

se prorektorima za nastavu svih sveučilišta. Nakon njihovog pismenog očitovanja, konačan 
prijedlog će se uputiti Rektorskom zboru. 

 
 

5.) Informacija o održanom okruglom stolu s temom: Predvisokoškolsko obrazovanje: Hrvatski 
kvalifikacijski okvir, naukovna osnova i izobrazba nastavnika i učitelja (organizatori: HAZU i 
RZ) 
Prof. dr. sc. A. Bjeliš izvijestio je o Okruglom stolu obzirom da je Rektorski zbor bio jedan od 

organizatora te je napomenuo kako je prijedlog zaključaka Okruglog stola, koji je dostavljen članovima 
Rektorskog zbora, radna verzija, a nadopunjeni oblik dostavit će se naknadno.  

 
 

6.) Studentski standard  
Mr. sc. N. Vidović ukratko je pojasnio stanje studentskih centara te je obrazložio da se pod pojmom 

studentski standard podrazumijeva ukupnost životnih uvjeta studenata (stipendija, kredit, školarina, 
participacija, smještaj, prehrana,...) te kako se kriteriji za dodjelu prava na smještaj provode kroz dva 
kriterija: kriterij izravnog smještaja i kriterij bodovanja. U SC u Zagrebu ima 5 studentskih domova sa 
7338 kreveta, a cijena usluga smještaja po krevetu od 210 kn (od čega 105 kn plaća student, ostatak 
MZOŠ) utvrđena je 1993. godine. SC-i u RH imaju različite cijene smještaja (Split 450 kn, Rijeka 450 
kn, Zagreb 210 kn, Osijek 524 kn, Varaždin 600 kn, Zadar 405 kn, a u Slavonskom Brodu 278 kn) od 
čega svugdje studenti participiraju sa 105 kn mjesečno. Cijena usluge prehrane u restoranima SC-a u 
Zagrebu, kojih ima 12, iznosi 16,70 kn i nije se mijenjala od 1998. godine (od čega MZOŠ pokriva iznos 
od 12,30 kn, a student 4,40 kn), a stvarna cijena koštanja prehrane znatno je veća i za 2009. godinu 
iznosi 21,15 kn. Posebno je naglasio potrebu donošenja novih Pravilnika o studentskom smještaju, 
Pravilnika o studentskoj prehrani i Pravilnika o studentskoj kulturi i sportu. Također je istaknuto kako 
postojeći modeli financiranja ne osiguravaju funkcioniranje osnovnih djelatnosti studentskih centara te 
se treba mijenjati. 

Mr. sc. N. Vidović je istaknuo kako su dostavljeni materijali rezultat studije Ekonomskog instituta u 
Zagrebu koji je izvršio istraživanje na svim studentskim centrima u Republici Hrvatskoj.  

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali rektori i predstavnici Ministarstva, Rektorski zbor donio je 
sljedeći 

Zaključak 
Rektorski zbor je raspravio o temi studentskog standarda, uočene su glavi problemi vezani uz 

studentski standard o čemu je potrebno obavijestiti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. 
Također je potrebno intenzivirati dijalog sa studentima putem studentskih zborova kako bi oni 
bili u mogućnosti izraziti svoj stav u vezi s njegovim promjenama. 

 
 

7.) Predlaganje kandidata u Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje 
(AZVO) 
Prof. dr. sc. J. Havranek izvijestila je kako se temeljem Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i 

visokom obrazovanju, osniva novo, tehničko i operativno, tijelo Akreditacijski savjet AZVO-a. Posebno 
je naglasila kako će u Savjet biti imenovane osobe koje već poznaju sustav kvalitete, koje poznaju 
međunarodni sustav kvalitete tj. osobe koje su prošle pripreme za auditore. 

Svako sveučilište dužno je predložiti kandidate za Savjet, do sada su predloženi prof. dr. sc. Sonja 
Marić s Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u  Osijeku, prof. dr. sc. Maja Bilja 
August s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a izravno na sjednici Rektorskog zbora sa 
Sveučilišta u Dubrovniku predložen je prof. dr. sc. Jadran Šundrica. 

Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Svako sveučilište mora, zaključno s petkom, 10. srpnja 2009., Agenciji za znanost i visoko 

obrazovanje dostaviti prijedloge kandidata. Mole se sveučilišta da prijedloge kandidata šalju i na 
adresu Agencije i na adresu Rektorskog zbora. 
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8.) Preporuka za primjenu uvjeta za upis na visoka učilišta od ak. god. 2010./2011. Nacionalnog 

vijeća za visoko obrazovanje 
Prof. dr. sc. V. Mornar obavijestio je o Preporuci Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje tj. o 

uvjetima za upis na visoka učilišta. Posebno je napomenuo kako oni koji su završili ranije 
četverogodišnju srednju školu, trebali bi polagati one ispite Državne mature koje određeno visoko 
učilište boduje u svrhu izrade rang-liste. Ova Preporuka se odnosi na učenike koji u trenutku stupanja na 
studij imaju manje od 24 godine. 

U slučaju kad su pristupnici završili srednjoškolski program izvan RH, a u državi koja ima izgrađen 
sustav vanjskog vrednovanja srednjeg obrazovanja, mogu se prijaviti na visoka učilišta u RH, pri čemu 
im se rezultati njihovih završnih ispita priznaju kao rezultati obaveznog dijela ispita Državne mature, no 
moraju ispuniti i ostale uvjete koje je propisalo visoko učilište, dok oni koji su završili srednje 
obrazovanje izvan RH ali u državi koja nema izgrađen sustav vanjskog vrednovanja srednjeg 
obrazovanja, dužni su položiti ispite iz obveznog dijela Državne mature, kao i ostale uvjete koje je 
propisalo visoko učilište. 

Dr. sc. R. Fuchs istaknuo je intenciju da se osobama koje su završile trogodišnje obrazovanje na 
veleučilištima ili visokim školama omogući prelazak u sustav sveučilišta. 

Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
 O Preporuci za primjenu uvjeta za upis na visoka učilišta od ak. god. 2010./2011. Nacionalnog 
vijeća za visoko obrazovanje raspravit će se na Senatu svakog sveučilišta i Vijeću veleučilišta i 
visokih škola. 

 
 

9.) Ostalo 
 
• Nacrt Operativnog programa za regionalnu konkurentnost (Strukturni fondovi) – javna 

rasprava  
Prof. dr. sc. A. Bjeliš obavijestio je prisutne o dostavljenom dokumentu te zamolio rektore da 

razmotre poziv. 
 
 
 
Sjednica Rektorskog zbora završila je u 14:00 sati. 

      Iduća, tematska sjednica Rektorskog zbora održat će se u ponedjeljak, 27. srpnja 2009. u 
Zagrebu, a redovita krajem mjeseca rujna 2009. 

 
 
 

    Predsjednik Rektorskog zbora   
 

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

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


