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ZAPISNIK
12. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2009./2010., održane 13. rujna 2010. godine u
11:00 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. 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
Nazočni predstavnici Vlade Republike Hrvatske:
• Luka Mađerić, predstojnik, Ureda za ljudska prava Vlade RH
• Višnja Ljubičić, dipl. iur., tajnica Povjerenstva za ljudska prava Vlade RH
Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa:
• dr. sc. Radovan Fuchs, ministar, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
• dr. sc. Ivana Mrkonjić, državna tajnica, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
• Stanislava Rogić, dipl. oec., tajnica, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
• Tomislav Vodička, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
• Mirko Marković, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Ostali nazočni:
• prof. dr. sc. Tonko Ćurko, prorektor Sveučilišta u Zagrebu
• prof. dr. sc. Ksenija Turković, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu
• prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu
• prof. dr. sc. Marli Gonan Božac, prorektorica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
• prof. dr. sc. Marko Jelić, predsjednik zajednice Vijeća veleučilišta i visokih škola
• prof. dr. sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru
• prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje
• Lidija Gašparović, dr. vet. med., predsjednica Upravnog odbora Nacionalne Zaklade za potporu
učeničkom i studentskom standardu
• Olga Šarlog Bavoljak, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu
• 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
• Antonija Žaja, prof., Ured za odnose s javnošću, Sveučilište 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 12. sjednicu Rektorskog zbora u ak. god. 2009./2010.
pozdravio nazočne članove Rektorskog zbora, predstavnike Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti,
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obrazovanja i športa 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
dnevni

r e d:

1. Ovjera zapisnika 11. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2009./2010.
održane 15. srpnja 2010.;
2. Dogovor o elementima dodjele dodatnog proračunskog novca za studente koji se upisuju
u prvu godinu diplomskih studija akademske godine 2010./2011.;
3. Informacija o inicijativi za sustavno obrazovanje i istraživanje u području ljudskih
prava i demokratskog građanstva;
4. Vanjska suradnja i podmirenje zaostalih potraživanja;
5. Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost - poziv za prijedlog članova;
6. Prijedlog za povećanje koeficijenata složenosti poslova u sveučilišnim knjižnicama i
ostalim članicama knjižničnih sustava sveučilišta – mišljenje;
7. Poziv za predavanje na konferenciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje;
8. Raspodjela SAP IFIS/HR-S7 licenci po sveučilištima-mišljenje;
9. Informiranje i dogovor za prezentaciju o EU fondovima za visoko obrazovanje;
10. Predstavljanje Nacionalne Zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu;
11. Razno.
1. Ovjera zapisnika 11. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2009./2010.
održane 15. srpnja 2010.
Rektorski zbor jednoglasno je usvojio zapisnik 11. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini
2009./2010. održane 15. srpnja 2010. g.

2. Dogovor o elementima dodjele dodatnog proračunskog novca za studente koji se upisuju
u prvu godinu diplomskih studija akademske godine 2010./2011.
Prof. dr. sc. A. Bjeliš izvijestio je kako je Sveučilište u Zagrebu od prve godine jasno izreklo svoj stav o
odluci Ministarstva da se redoviti studenti diplomskih studija, integriranih studija i specijalističkih diplomskih
stručnih studija upišu bez participacije u troškovima studija na način da je već tada kada je bila donesena bila
neadekvatna, te da nije bila dobra za sustav. Jasno je da se mora i ove godine donijeti ista odluka jer sustav kao i
uvjeti nisu pripremljeni da bi se pristupilo pravom konceptu financiranja studija. Stoga, zagrebačko sveučilište tu
odluku mora pozdraviti i složiti se sa Ministrom da je ona ovaj čas potrebna. Zagrebačko sveučilište izražava
zadovoljstvo najavom Ministra da će se već dogodine pristupiti preuređenju sustava. Međutim mora se istaknuti
da se s ovogodišnjom odlukom i dalje nastavlja loša praksa koja u financijskom smislu nije pomogla sveučilištu,
dapače, ona je zapravo relaksirala koncept za koji se Sveučilište u Zagrebu zalaže, a to je koncept vrednovanja
studenata i razvijanja odgovornosti studenata prema studijima. Ova odluka je od početka postavljena tako, da je
stavila u prvi plan manje uspješne studente i njima dala punu pomoć dok nije na nikakav način prepoznala
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najbolje studente. Sveučilištu u Zagrebu naročito teško padaju stavke koje se tiču znanstveno-istraživačke
djelatnosti koje su se ove godine značajno smanjile.
Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali dr. sc. R. Fuchs, dr. sc. I. Mrkonjić, S. Rogić, dipl. oec.,
predsjednik Rektorskog zbora, prof. dr. sc. dr. h. c. G. Kralik, prof. dr. sc. P. Lučin, prof. dr. sc. T. Ćurko, prof.
dr. sc. K. Turković, jednoglasno je donesen sljedeći
Zaključak
Rektorski zbor prihvaća i pozdravlja odluku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa da se
studenti u I. i II. godinu diplomskih studija, u IV., V. i VI. godinu integriranih studija, te I. i II. godinu
specijalističkih diplomskih stručnih studija akademske godine 2010./2011. upišu bez participacije u
troškovima studija. Ministarstvo će u vidu dodatnog financiranja proračunskim novcem pokriti taj
prihod.
Sadržaj Ugovora o financiranju visokog obrazovanja na diplomskim studijima i Ugovora o
financiranju visokog obrazovanja na integriranim studijima dogovorit će se na sljedećem sastanku koji će
se održati do kraja sljedećeg tjedna u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Ministarstvo će prije
sastanka nacrt Ugovora dostaviti na uvid sveučilištima.
Natječaj za upis u prvu godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2010./2011. sveučilišta će
objaviti na svojim INTERNET stranicama te općeinformativnom tisku.

3. Informacija o inicijativi za sustavno obrazovanje i istraživanje u području ljudskih
prava i demokratskog građanstva
Predstojnik Ureda za ljudska prava, L. Mađerić, u uvodnom izlaganju je izvijestio prisutne o inicijativi
Povjerenstva za ljudska prava Vlade RH za uvođenjem sustavnog obrazovanja za ljudska prava i demokratsko
građanstvo na visoka učilišta, te iznio polazne osnove kao prijedlog za obrazovanje o ljudskim pravima i
demokratskom građanstvu na sveučilištima u Republici Hrvatskoj, s ciljem uvođenja sustava radi stjecanja
temeljnih kompetencija o ljudskim pravima i demokratskom građanstvu.
Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali predsjednik Rektorskog zbora, prof. dr. sc. K.
Turković, prof. dr. sc. P. Lučin, jednoglasno je donesen sljedeći
Zaključak
Rektorski zbor podržava inicijativu kao i formiranje prihvatljive organizacijske strukture koja će
se baviti obrazovanjem za ljudska prava i demokratsko građanstvo.
Dinamiku integracije obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo, Povjerenstvo
Rektorskog zbora izradit će do kraja kalendarske 2010. godine.
Programom obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo će se obogatiti studijski
programi.
Predsjednik Rektorskog zbora će sazvati Povjerenstvo Rektorskog zbora na kojem će prenijeti
zaključke u nazočnosti predstavnika Povjerenstva za ljudska prava Vlade RH.

4. Vanjska suradnja i podmirenje zaostalih potraživanja
Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Rektorskog zbora te provedene rasprave u kojoj su sudjelovali
dr. sc. I. Mrkonjić, S. Rogić, dipl. oec. prof. dr. sc. P. Lučin, prof. dr. sc. dr. h. c. G. Kralik, prof. dr. sc. K.
Turković, jednoglasno je donesen sljedeći
Zaključak
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Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa će do sljedećeg sastanka koji će se održati do kraja
sljedećeg tjedna u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa napraviti izračun vanjske suradnje za
akademsku godinu 2009./2010. za sveučilišta odnosno visoka učilišta za koja to nije učinjeno. Za visoka
učilišta na kojima je izračun završen i provjeren, Ministarstvo će prilikom uplate sredstava za plaću
akontirati sveučilištima dio zaostalih potraživanja za vanjsku suradnju za akademsku godinu 2009./2010.
Na sastanku će se raspraviti o načelima (pravilima) plaćanja vanjske suradnje za sljedeću akademsku
godinu.

5. Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost - poziv za prijedlog članova
Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Rektorskog zbora, jednoglasno je donesen sljedeći
Zaključak
Za članove Upravnog odbora zaklade za znanost Rektorski zbor predlaže akademika Ivicu Kostovića
s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Stipana Jonjića s Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci.
Rektorski zbor za predsjednika Upravnog odbora zaklade za znanost predlaže akademika Ivicu
Kostovića s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
6.

Prijedlog za povećanje koeficijenata složenosti poslova u sveučilišnim knjižnicama i
ostalim članicama knjižničnih sustava sveučilišta – mišljenje
Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Rektorskog zbora i S. Rogić, dipl. oec., jednoglasno je donesen

sljedeći
Zaključak
Rektorski zbor će razmotriti prijedlog za povećanje koeficijenata složenosti poslova u
sveučilišnim knjižnicama i ostalim članicama knjižničnih sustava sveučilišta nakon što Ministarstvo izradi
komparativnu analizu postojećih koeficijenata na temelju koje bi Rektorski zbor mogao dati svoje
mišljenje.

7. Poziv za predavanje na konferenciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje
Nakon uvodnog izlaganja J. Havranek, ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje,
jednoglasno je donesen sljedeći
Zaključak
Rektorski zbor predlaže prof. dr. sc. dr. h. c. Gordanu Kralik, rektoricu Sveučilišta J. J.
Strossmayera u Osijeku kao predstavnika Rektorskog zbora na konferenciji koja će se održati 29.
listopada 2010. godine na Sveučilištu u Dubrovniku na temu Kako hrvatsko visoko obrazovanje učiniti
konkurentnim?

8. Raspodjela SAP IFIS/HR-S7 licenci po sveučilištima-mišljenje
Predmetna točka raspravit će se na sljedećoj sjednici Rektorskog zbora.

9. Informiranje i dogovor za prezentaciju o EU fondovima za visoko obrazovanje
T. Vodička izvijestio je o mogućnostima iskorištavanja sredstava iz europskih fondova. Ministarstvu je
dana mogućnost da u visokom obrazovanju od svibnja prošle godine aktivnije sudjeluje u izradi projektnih
prijedloga za «povlačenje» novca iz dva europska fonda u području ljudskih potencijala. Prvi fond
sredstvima nešto manji jest IPA fond odnosno instrument predpristupne pomoći kojeg je Republika
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Hrvatska počela koristiti 2007. godine i koristit će ga do trenutka ulaska u Europsku uniju. Drugi fond je
europski socijalni fond koji je strukturni fond i koji se može koristit tek po ulasku države kandidatkinje u
Europsku uniju. Što se samih fondova tiče oni su donekle povezani na način da IPA služi kao priprema za
provedbu legislativnih ili drugih mjera dok se sredstvima ISF financiraju konkrentnije akcije. S obzirom na
samu aktualnost fondova Ministarstvu je u predstojećem programskom razdoblju 2010. - 2013. godine
aktualan isključivo IPA fond koji će biti u ukupnom iznosu sektora visokog obrazovanja oko 7 milijuna eura
s tendencijom rasta ovisno o zainteresiranosti visokih učilišta, dok će ISF fondovi po ulasku u EU biti
veličine 25 milijuna eura za sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj. Što se same IPE tiče u razdoblju do
2013. Ministarstvo je napravilo četiri projektna prijedloga unutar smjernica europske komisije. Od četiri
projekta dva se izravno tiču visokih učilišta i bit će izravno na raspolaganju visokim učilištima. Što se tiče
druga dva projekta oni su priprema za ISF. Prvi projekt će se baviti reformom financijskog upravljanja
sveučilištem. Vrijedi milijun eura i bit će raspisan najranije u drugoj polovici 2012. godine. Ugovor
podrazumijeva da Republika Hrvatska raspiše natječaj na koji se javlja vlada jedne od država članica. To
može biti Austrija ili Nizozemska koje onda šalju svoje eksperte prvo u tijela državne uprave, nakon toga na
sveučilišta da pokažu svoje primjere dobre prakse. Dakle, da objasne proces na koji način oni vode svoje
zakone o sveučilištima i na koji način financiraju svoja sveučilišta. Drugi je projekt, projekt izgradnje
informacijskog sustava znanosti i visokog obrazovanja, čiji je izravan korisnik Agencija za znanost i visoko
obrazovanje. Vrijednost tog projekta je 1,8 milijuna eura. Natječaj za taj projekt će biti raspisan odnosno
izravan poziv će biti upućen u drugoj polovici 2010. godine. Kod provedbe tog projekta, sveučilišta se neće
moći javiti na natječaj, ali će moći biti dio konzorcija. Navedeni projekti su usko vezani uz zakon o
sveučilištima, jer će provedba tih projekata djelomice biti regulirana samim zakonom tako da je osnovni
preduvjet donošenje zakona o sveučilištima, kako bi se mogao raspisati natječaj za taj projekt. Detaljnije
informacije Ministarstvo će dostaviti pisanim putem u narednom razdoblju.
Rektorski zbor jednoglasno je donio sljedeći
Zaključak
Rektorski zbor podržava provedbu projekata Reforma financijskog upravljanja sveučilištem i
Izgradnja informacijskog sustava znanosti i visokog obrazovanja.
Rektorski zbor je suglasan da se korespondencija u pogledu predmetnih projekata odvija preko
sveučilišta odnosno njihovih sastavnica.
Ministarstvo će u pisanom obliku dostaviti sveučilištima detaljnije informacije o predmetnim
projektima.

10. Predstavljanje Nacionalne Zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu
L. Gašparović, dr. vet. med., izvijestila je o radu Nacionalne Zaklade jer je riječ o nacionalnoj instituciji
koja se želi staviti na raspolaganje svim pitanjima važnim za studentski standard i surađivanje na tim poljima kao
i u rješavanju tih problema sa onima koji svakodnevno žive sa studentima. A to su sveučilišta, veleučilišta i
visoka učilišta te srednjoškolske institucije odnosno sveukupan sustav obrazovanja. Sabor Republike Hrvatske je
12. listopada 2007. godine osnovao Nacionalnu Zakladu, dakle osnivač je Vlada RH, a nadležno ministarstvo je
MZOŠ i iza Nacionalne Zaklade je završena prva stipendijska godina što je vrlo ohrabrujuće iako i obvezujuće u
isto vrijeme, jer je riječ o 1000 stipendista i to samo studenata. U prvoj godini Nacionalna Zaklada je dala
prioritet studentima što ne znači da njene namjere i interesi nisu usmjerene i prema učenicima. Što više
Nacionalna Zaklada bi voljela da ih može imati vrlo brzo među njenim stipendistima. Nacionalna Zaklada uz
pomoć svojih tijela i društva želi biti od pomoći u organizaciji i uređivanju kompletnog sustava stipendiranja u
Republici Hrvatskoj. Također želi pomoći i rasteretiti kako sveučilišne sastavnice tako i samo sveučilište
odnosno društvo u cjelini. Uzeti u obvezu davanje usluge onoga što je bitno učenicima i studentima kada se
govori o njihovom standardu, a u ovom momentu riječ je prije svega o njihovim stipendijama. U tom smislu je i
predstavljanje Nacionalne Zaklade Rektorskom zboru zapravo molba za pojedinačno predstavljanje
sveučilištima i razgovor o potencijalno mogućim zajedničkim projektima Nacionalne Zaklade za potporu
učeničkom i studentskom standardu i sveučilišta. U tom smislu Nacionalna Zaklada moli za načelnu podršku
Rektorskog zbora kako bi se funkcija institucije ojačala, razvila i napravila ono što je sastavnicama potrebno, a
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to je jača platforma za uređen sustav stipendiranja i dobra mreža u kojoj bi se vidjelo za što se prima stipendiju u
smislu da se osim poticanja izvrsnosti potiču i društveno potrebna zvanja koja našem društvu neophodno trebaju
a tiču se svojevrsne politike planiranja. Također je ukazano na par kategorija koje je Nacionalna Zaklada stavila
kao kategoriju u kojoj se studenti mogu natjecati. Najveća i najvažnija kategorija su deficitarne struke i
deficitarna zanimanja. Često se čuje u javnim diskusijama, da je potrebno voditi brigu o planiranju i svojevrsnim
projekcijama za budućnost jer vrijeme obrazovanja traje izvjestan broj godina. Nacionalna Zaklada dijeli
stipendije posebno uspješnim studentima, socijalno ugroženim, aktivnim sportašima, osobama s invaliditetom i
studentima koji su štićenici doma ili udomiteljskih obitelji. Cilj Nacionalne Zaklade je aktivirati sve resurse
društveno gospodarski odgovornog poslovanja kako bi se usmjerili u stipendiranje. Za sada se ističu dva projekta
održana u vrijeme mandata ministra D. Primorca. To je aktivnost sportskog karaktera, na kojoj su se skupljala
sredstva za Nacionalnu Zakladu Srcem za znanje u Varaždinu, na kojoj su sportaši donirali svoju vještinu u
korist mladih, a pred ljeto je ostvaren zajednički projekt koji će postati tradicija hrvatske radiotelevizije i
Nacionalne Zaklade Opera pod zvijezdama čime se htjelo pokazati ljudima da je Nacionalna Zaklada ozbiljna
institucija koja želi ne samo dijeliti stipendije već i utjecati na kreiranje određenog kulturološkog aspekta mladih
ljudi. U tom smislu Nacionalna Zaklada se trudi svim snagama osmisliti koncept javnih manifestacija. Stoga se
moli prilika kako bi Rektorski zbor u cjelini odnosno rektori pojedinih sveučilišta poradili sa Nacionalnom
Zakladom na ostvarenju barem jednog zajedničkog godišnjeg projekta kako bi svi zajedno dali značaj svim
sveučilištima podjednako, veleučilištima i visokim učilištima na nečemu što se zove regionalna zastupljenost.
Nacionalna Zaklada će pisanim putem sveučilišta obavijestiti o detaljima i aktivnostima. Također će biti upućeno
i poslovno pismo namjere za razgovor sa pojedinim sveučilištima i s Rektorskim zborom da se na jednoj od
idućih sjednica prezentira neka zajednička akcija ili zajednička odluka u cilju jačanja rada Nacionalne Zaklade te
joj u javnosti dali veći dignitet i snagu u njenom operativnom radu. Ono što je Nacionalnoj Zakladi dano u
obvezu, kroz plan provedbenih aktivnosti programa gospodarskog oporavka RH, jest permanentna kampanja u
korist znanja i obrazovanja. Nacionalna Zaklada se unaprijed zahvaljujem.
Rektorskog zbora jednoglasno je donio sljedeći
Zaključak
Rektorski zbor zahvaljuje na informacijama o radu Nacionalne zaklade za potporu učeničkoj
studentskom standardu u nadi da će komunikacija između Rektorskog zbora i Nacionalne Zaklade biti
češća nego do sada sa zajedničkim ciljem da se vrijedna aktivnost iste što više razvije i bude potpora što
većem broju studenata u predstojećem razdoblju.

11. Razno
Ad 1) Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Rektorskog zbora i prof. dr. sc. A. Bjeliša, Rektorski zbor
jednoglasno je donio sljedeću
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva Rektorskog zbora za ustroj Tajništva Rektorskog zbora

Imenuje se Povjerenstvo Rektorskog zbora za provedbu natječaja za radno mjesto tajnika Rektorskog zbora
u sastavu:
1.

prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu, Predsjednik Povjerenstva

2.

prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

3.

prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu,

4.

prof. dr. sc. Ksenija Turković, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu

5.

Olga Šarlog Bavoljak, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu

Povjerenstvo će provesti postupak natječaja, te o izabranom kandidatu izvijestiti Rektorski zbor.
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Ad 2.) Državna tajnica dr. sc. I. Mrkonjić izvijestila je da su pripremljeni nacrti Zakona o znanosti, Zakona
o visokom obrazovanju i Zakona o sveučilištima te da će sveučilištima biti dostavljeni na uvid prije održavanja
sastanka rektora s Ministrom koji će se održati do kraja sljedećeg tjedna u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i
športa.
Ad 3.) Prof. dr. sc. A. Uglešić izvijestio je o Rektorskoj konferenciji mediteranskih zemalja održanoj u
Barceloni na kojoj su sudjelovali četiri hrvatska sveučilišta i to: Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Zagrebu,
Sveučilište u Puli i Međunarodno Sveučilište u Dubrovniku. Navedena sveučilišta su ujedno postala i članice te
mediteranske rektorske konferencije te je tom prilikom istaknuta hrvatska kandidatura. U koordinaciji između
četiriju rektora dogovoreno je da bi domaćin konferencije bio Sveučilište u Zadru, a da bi se konferencija
održala u drugoj polovici rujna 2011. godine. Na njoj bi bilo prisutno oko 170 rektora iz mediteranskih zemalja.
Također je predloženo da u tom periodu bude održana i jedna od tematskih konferencija te da bi bilo poželjno da
se sva hrvatska sveučilišta uključe u tu konferenciju kao i na samu rektorsku konferenciju. Suorganizatori bi bila
sva navedena četiri sveučilišta jer su one članice te konferencije. Predloženo je da predsjednica Vlade RH bude
pokroviteljica te konferencije.
Rektorski zbor jednoglasno je donio sljedeći
Zaključak
Rektorski zbor podržava inicijativu četiriju sveučilišta te prihvaća da se konferencija održi na
Sveučilištu u Zadru. Organizatori predmetne konferencije će na vrijeme obavijestiti Rektorski zbor.

Sjednica Rektorskog zbora završila je u 14:30 sati.
Sljedeća sjednica Rektorskog zbora održati će se rujna 2010. godine u s početkom u 17:00 sati.
Predsjednik Rektorskog zbora
prof. dr. sc. Ivan Pavić, v. r.
Zapisnik sastavila:
Jelena Gladović, dipl. iur.
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