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REKTORSKI ZBOR 
Split, 15. 07. 2010. 
Ur. broj: RZ 01-420-64-1-2009. 

Z A P I S N I K 
 

11. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2009./2010., održane 15. srpnja 2010. godine 
u 10:00 sati u vijećnici Rektorata Sveučilišta u Splitu 
 
Nazočni članovi Rektorskog zbora: 

• prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 
• prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu 
• prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci 
• prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku 
• prof. dr. sc. Robert Matijašić, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
• prof. dr. sc. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru 
• prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu, predsjednik Rektorskog zbora 

 
Ostali nazočni:  

• akademik Daniel Rukavina 
• prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu 
• prof. dr. sc. Marko Jelić, predsjednik zajednice Vijeća veleučilišta i visokih škola 
• prof. dr. sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru 
• Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci  
• Zdenka Barišić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
• Branko Putica, dipl. iur., akademski tajnik Sveučilišta u Dubrovniku 
• Antonella Lovrić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zadru 
• Antonija Žaja, prof., Ured za odnose s javnošću, Sveučilište u Splitu 
• Josip Alajbeg, dipl. iur., glavni tajnik Sveučilišta u Splitu 
• Jelena Gladović, dipl. iur., Sveučilište u Splitu 

 
Sjednici predsjedava prof. dr. sc. Ivan Pavić, Predsjednik Rektorskog zbora u akademskoj 2009./2010. 

godini. 
Predsjednik Rektorskog zbora, otvorio je 11. sjednicu Rektorskog zbora u ak. god. 2009./2010. 

pozdravio nazočne članove Rektorskog zbora, akademika Daniela Rukavinu i ostale nazočne, te im zahvalio što 
su se odazvali pozivu da sudjeluju u radu sjednice. Nakon toga predložio je da se usvoji dnevni red koji su 
članovi Rektorskog zbora dobili uz poziv za sjednicu. 

 
Nakon glasovanja Rektorski zbor jednoglasno je prihvatio sljedeći 
 

d n e v n i    r e d: 
 

1. Ovjera zapisnika 10. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2009./2010. 
održane 25. svibnja 2010. g.; 

 
2. Dogovor o elementima Ugovora između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i 

visokih učilišta o dodjeli dodatnog proračunskog novca za studente koji se upisuju u 
prvu godinu diplomskih studija akademske godine 2010./2011.; 

 
3. Problematika financiranja vanjske suradnje; 
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4. Financiranje znanstvenih projekata; 

 
5. Provedba državne mature u organizaciji sveučilišta; 

 
6. Sudjelovanje sveučilišta u programima Nacionalne zaklade za znanost; 

 
7. Prijedlog za pokroviteljstvo nad Sajmom stipendija 2010.; 

 
8. Donošenje nacionalnih minimalnih standarda i smjernica za provjeru stečenih ishoda 

učenja; 
 

9. Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u 
nastavna zvanja; 

 
10. Imenovanje predstavnika u međuresorno radno tijelo za praćenje potreba tržišta rada; 

 
11. Imenovanje člana Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju; 

 
12. Razno. 

 
1. Ovjera zapisnika 10. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2009./2010. 

održane 25. svibnja 2010. g. 
 

Rektorski zbor jednoglasno je usvojio zapisnik 10. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 
2009./2010. održane 25. svibnja 2010. g. 
 

2. Dogovor o elementima Ugovora između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i 
visokih učilišta o dodjeli dodatnog proračunskog novca za studente koji se upisuju u 
prvu godinu diplomskih studija akademske godine 2010./2011.  

 
Predsjednik Rektorskog zbora uvodno je podsjetio na zaključke sa sastanka održanog u Ministarstvu 02. 

srpnja 2010. godine na kojem je zaključeno da će Ministarstvo do sjednice Rektorskog zbora izraditi i dostaviti 
tekst Ugovora rektoru Bjelišu i rektoru Paviću što nije učinjeno.  

 
Prof. dr. sc. A. Bjeliš izvijestio je da je Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 11. sjednici održanoj 20. 

travnja 2010. godine donio Odluku o upisu studenata u I. godinu diplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu za 
akademsku godinu 2010./2011. (upisne kvote i participaciju školarina te uvjete upisa), te da Sveučilište u 
Zagrebu namjerava sljedeći tjedan objaviti Natječaj za upis u I. godinu diplomskog studija za akademsku godinu 
2010./2011. 
  

Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. dr. h. c. G. Kralik, prof. dr. sc. P. Lučin, prof. 
dr. sc. M. Milković, prof. dr. sc. A. Uglešić i prof. dr. sc. R. Matijašić, jednoglasno je donesen sljedeći 
 

Zaklju čak 
 

Predmetna točka raspravit će se na sljedećem sastanku koji će se održati do kraja sljedećeg tjedna u 
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Rektorski zbor ostaje pri modelu financiranja koji je 
predložen i usvojen na sastanku održanom 02. srpnja 2010. godine s tim da se predmetni model primijeni 
na I. i II. godinu diplomskog studija, a sveučilištima se prepušta da odluče hoće li naplatiti školarinu po 
područjima ili u jedinstvenom iznosu. 
 

3. Problematika financiranja vanjske suradnje  
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Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Rektorskog zbora, te provedene rasprave u kojoj su sudjelovali 

prof. dr. sc. A. Bjeliš, prof. dr. sc. P. Lučin, prof. dr. sc. M. Milković, prof. dr. sc. V. Majstorović, jednoglasno je 
donesen sljedeći 

Zaklju čak 
 

 Problematika financiranja vanjske suradnje, odnosno način i rokovi isplate duga za vanjsku 
suradnju, raspravit će se na zajedničkom sastanku koji će se održati do kraja sljedećeg tjedna u 
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. 

Posebno se raspravilo pitanje vanjske suradnje sa Sveučilištem u Mostaru pa se u tom smislu zadužuju  
Glavni tajnici sveučilišta da po zaprimanju dopisa Sveučilišta u Mostaru udovolje zatraženom. 
 

4. Financiranje znanstvenih projekata 
 

Prof. dr. sc. M. Milković izvijestio je o Odluci o odobravanju radnih mjesta za znanstvene novake koju je 
Ministar potpisao 08. srpnja 2010., te o netočno objavljenim tablicama na internet stranici Ministarstva u kojima 
je iskazan postotak znanstvenih novaka koji su završili doktorski studij. Istaknuo je kako su za Sveučilište u 
Dubrovniku objavljeni apsolutno netočni podaci. Na taj način da je poslana vrlo ružna poruka javnosti. 
Objavljeno je da je od 22 znanstvenih novaka na Sveučilištu u Dubrovniku doktoriralo samo jedan znanstveni 
novak, što ukazuje na apsolutnu nekoordiniranost rada Uprave za znanost i Uprave za visoko obrazovanje unutar 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Također je istaknuo kako je na Sveučilištu u Dubrovniku bilo 29 
znanstvenih novaka, od čega Sveučilište u Dubrovniku ima 7 znanstvenih novaka kao znanstvenih novaka na 
projektu, a 22 znanstvena novaka su prebačena kao asistenti na print listu za visoku naobrazbu Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa iz dva razloga. Zbog toga što su mnogim znanstvenim novacima tada zaključeni 
projekti pa nisu mogli biti uključeni kao znanstveni novaci ili su po uputama Ministarstva bili prebačeni na 
druge znanstvene projekte i konkurirali kao takvi. Sveučilište u Dubrovniku nije prihvatilo model prebacivanja 
na druge znanstvene projekte, već ih je u okviru razvojnih radnih mjesta primilo te je od 22 znanstvenih novaka, 
doktoriralo 12. Dakle, prolaznost doktora znanosti na Sveučilištu u Dubrovniku iznosi 54,5%. Preostalih 10 
znanstvenih novaka doktorirati će tijekom 2011. i 2012. godine jer im je ugovorom zagarantiran status asistenta 
kao znanstvenog novaka šest godina. A preostalim 7 znanstvenih novaka rok za doktoriranje ističe 2014. godine. 

Prof. dr. sc. R. Matijašić izvijestio je da je na Sveučilištu u Puli od 22 znanstvenih novaka doktoriralo 5 u 
zadnjih godinu dana te da nisu bili uključeni u analizu, a od 40-ak asistenata doktoriralo ih je17, tako da su 
brojke nešto sasvim drugo u odnosu na internet stranicu Ministarstva. 

Prof. dr. sc. A. Uglešić ukratko je izvijestio kako je slična situacija i u pogledu Sveučilišta u Zadru tj. 
objavljeni su netočni podaci u odnosu na stvarno stanje na Sveučilištu. 

 
Nakon provedene rasprave, jednoglasno je donesen sljedeći 

 
Zaklju čak 

 
Rektorski zbor uputit će dopis Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa kojim će zatražiti da 

Ministarstvo nakon što pribavi podatke od sveučilišta, netočno objavljene podatke izbriše sa službene 
internet stranice Ministarstva. 

 
5. Provedba državne mature u organizaciji sveučilišta 
 

Prof. dr. sc. A. Bjeliš izvijestio je kako je Sveučilište u Zagrebu postiglo dogovor sa gospodinom 
Sirovatkom o neprovođenju bilo kojih postupaka u vezi državne mature za vrijeme semestralnih trajanja. 
Izuzetak može biti samo održavanje eseja iz hrvatskog jezika, koji se treba ranije napraviti. Dakle, jesenski i 
zimski rokovi se neće na zagrebačkom sveučilištu poremetiti. Jednako tako planira se da državna matura u 
glavnom ispitnom testnom dijelu bude organizirana krajem svibnja odnosno početkom lipnja. Sveučilište u 
Zagrebu predložilo je da se taj rok pomakne, jer zagrebačko sveučilište ne može dopustiti da se na taj način 
nastavni studijski proces često remeti. Dogovoren je još jedan tehnički sastanak kako bi se to preciziralo.  
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Također je izrazio nezadovoljstvo izrečenim izjavama prof. dr. sc. D. Primorca koji je i kao ministar identične 
izjave davao na temu državne mature na način da se državna matura interpretira kao ključni antikorupcijski 
poduhvat prema sveučilištima koji će ukloniti nepotizam i netransparentnost na sveučilištima i dati svima 
jednaku šansu. Ta izjava je prije svega netočna i to u svim elementima, te izrazito uvredljiva. Apsolutno 
uvredljiva, pogotovo što dolazi od osobe koja je do prije godinu dana bila prva osoba odgovorna za cijeli sustav.  

 

Također je upozorio da se oprezno koriste podaci o interesima maturanata za pojedine studije. Naime,  
potrebno je uzeti u obzir da je riječ o interesu koji je deseterostruko apliciran, budući da učenik ima mogućnost 
birati između deset opcija koje su mu na raspolaganju, pa kada se pravi rang lista popularnosti studija onda to 
može dovesti do krivih zaključaka. 

 
Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. I. Pavić i prof. dr. sc. dr. h. c. G. Kralik, 

jednoglasno je donesen sljedeći 
 

Zaklju čak 

Rektorski zbor predlaže da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa provedbu državne mature 
ubuduće provodi bez obveze sudjelovanja sveučilišta. 
 

6. Sudjelovanje sveučilišta u programima Nacionalne zaklade za znanost  
 

Nakon uvodnog izlaganja akademika Daniela Rukavine, člana Upravnog odbora Nacionalne zaklade za 
znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske o aktivnostima Zaklade u protekloj godini, te 
provedene rasprave u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. I. Pavić, prof. dr. sc. P. Lučini prof. dr. sc. A. Bjeliš, 
jednoglasno je donesen sljedeći 

 
Zaklju čak 

 
Rektorski zbor smatra rad Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj 

Republike Hrvatske iznimno važnim za razvoj sveučilišta te ju podržava u njenom daljnjem radu. 
 

Prezentaciju akademika Daniela Rukavine sveučilišta će dostaviti svojim sastavnicama te ju 
objaviti na svojim Internet stranicama. 

  
7. Prijedlog za pokroviteljstvo nad Sajmom stipendija 2010. 

 
Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Rektorskog zbora u kojem je podsjetio na uspješno održavanje 

Sajma stipendija koji će se ponovo održati 20. listopada 2010. godine u organizaciji Instituta za razvoj 
obrazovanja (IRO) te njihovog prijedloga za suradnju u obliku pokroviteljstva Rektorskog zbora koje ne 
uključuje financijske obveze,  jednoglasno je donesen sljedeći 

 
Zaklju čak 

 
Rektorski zbor podržava rad Instituta za razvoj obrazovanja (IRO) te je suglasan da bude pokrovitelj 

Sajma stipendija 2010. 
 

8. Donošenje nacionalnih minimalnih standarda i smjernica za provjeru stečenih ishoda 
učenja 

 
Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Rektorskog zbora, jednoglasno je donesen sljedeći 

 
Zaklju čak 

 
Ovlašćuje se prof. dr. sc. Milan Mesić sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da 

formira radno tijelo koje će biti sastavljeno od predstavnika Vijeća veleučilišta i visokih škola, 
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studenata i rektorskih zborova nekih država članica EU, a koje će izraditi nacionalne minimalne 
standarde i smjernice za provjeru stečenih ishoda učenja. 
 
9. Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u 

nastavna zvanja 
 

Nakon uvodnog izlaganja prof. dr. sc. LJ. Pinter, te provedene rasprave u kojoj su sudjelovali prof. dr. 
sc. I. Pavić, prof. dr. sc. A. Bjeliš, prof. dr. sc. P. Lučin, prof. dr. sc. dr. h. c. G. Kralik i prof dr. sc. M. Jelić 
jednoglasno je donesen sljedeći  

 
Zaklju čak 

 
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 i članova 
Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje kako bi razmotrili prijedlog dopuna uvjeta predmetne Odluke. 
 

Rektorski zbor predlaže da Glavni tajnici sveučilišta predmetnu Odluku s popratnim obrazloženjem 
dostave Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje. 
 

10. Imenovanje predstavnika u međuresorno radno tijelo za praćenje potreba tržišta rada 
 
Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Rektorskog zbora, jednoglasno je donesen sljedeći 
 

Zaklju čak 
 

Za predstavnika u međuresorno radno tijelo za praćenje potrebe tržišta rada, predlaže se prof. 
dr. sc. Vinko Barić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 

11. Imenovanje člana Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju 
 

Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Rektorskog zbora, jednoglasno je donesen sljedeći 
 

Zaklju čak 
 

Za člana Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, predlaže se prof. dr. sc. Gordana 
Župan s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 
 

12. Razno 

Dopis prof. dr. sc. A. Bjeliša, u kojem je iznesena rasprava i doneseni zaključci Senata Sveučilišta u 
Zagrebu vezani za studijske programe u području reguliranih profesija iz znanstvenog područja Biomedicine i 
zdravstva, sveučilišta će dostavit svojim sastavnicama na kojima se izvode predmetni studiji. 

 
Sjednica Rektorskog zbora završila je u 13:00 sati. 
 

Sljedeća sjednica Rektorskog zbora održati će se 13. rujna 2010. godine u Zagrebu s početkom u 17:00 
sati. 
 

Predsjednik Rektorskog zbora 
                                                                                                              prof. dr. sc. Ivan Pavić, v. r.   
Zapisnik sastavila: 
Jelena Gladović, dipl. iur.    

 


