SVEUČILIŠTE
UNIVERSITAS

U

SPLITU

STUDIO RUM

SPAL ATENSIS

REKTORSKI ZBOR
Split, 24. 03. 2010.
Ur. broj: RZ 01-420/18-2010.
ZAPISNIK
06. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2009./2010., održane 24. ožujka 2010. godine
u 08:00 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa
Nazočni članovi Rektorskog zbora:
• prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu (putem telefona)
• prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
• prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci
• 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 Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa:
• dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i športa
• Vito Turšić, dipl. iur., ravnatelj Uprave za visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
športa
• Stipe Mamić, dipl. oec., državni tajnik, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
• Stanislava Rogić, dipl. oec., tajnica, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Ostali nazočni:
• prof. dr. sc. Marko Jelić, predsjednik zajednice Vijeća veleučilišta i visokih škola
Sjednici predsjedava prof. dr. sc. Ivan Pavić, Predsjednik Rektorskog zbora u akademskoj 2009./2010.
godini.
Predsjednik Rektorskog zbora, otvorio je 06. sjednicu Rektorskog zbora u ak. god. 2009./2010.
pozdravio nazočne članove Rektorskog zbora, predstavnike Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te im
zahvalio što su se odazvali pozivu da sudjeluju u radu sjednice. Nakon toga predložio je da se usvoji dnevni red.
Nakon glasovanja Rektorski zbor jednoglasno je prihvatio sljedeći
dnevni

r e d:

1.

Školarine i upisi u I. godinu preddiplomskih studija;

2.

Sljedeća sjednica Rektorskog zbora.

1. Školarine i upisi u I. godinu preddiplomskih studija

Nakon uvodnog izlaganja ministra dr. sc. R. Fuchsa o načinu rješavanja (osiguranja) novca za ukidanje
školarina te provedene rasprave, većinom glasova (s jednim glasom protiv i to prof. dr. sc. A. Bjeliša koji je
glasovao protiv zaključka iz podtočke 2. ove točke) su doneseni sljedeći zaključci:
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1.

Rektorski zbor načelno prihvaća ministrov prijedlog o načinu osiguranja dodatnih sredstava na ime
ukidanja participacije u troškovima studija za redovite studente koji prvi put upisuju I. godinu
sveučilišnih preddiplomskih, integriranih te stručnih studija u akademskoj godini 2010./2011.

2.

Rektorski zbor je također suglasan da se tako odobreni novac podijeli na sveučilišta, veleučilišta i
visoke škole u visini koja se dobije množenjem broja studenata koji bi studirali u kategoriji
participacije u troškovima studija i iznosa školarine za pojedinu kategoriju studija. Školarina za
pojedine studije iznosi:
a)

5.500,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih i humanističkih
znanosti/struka (osim studija fizičke kulture), znanstvenom/stručnom polju geografije,
kroatologije, obrazovnih znanosti, rodnih studija, te za studije matematike

b) 7.370,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih i biotehničkih
znanosti/struka, znanstvenom/stručnom polju projektnog menadžmenta, te za studije fizičke
kulture i fizike
c)

9.240,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, te
prirodnih znanosti/struka (osim matematike i fizike), znanstvenom/stručnom polju
biotehnologije u biomedicini, te za umjetničke studije.

3.

Utvrđeni iznosi novca doznačiti će se pojedinom sveučilištu, veleučilištu i samostalnoj visokoj
školi, a raspodjela na sastavnice će se obaviti temeljem vlastite odluke.

4.

Sva pitanja koja proizlaze iz prethodnog utvrditi će se ugovorom koji će se sklopiti između
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, s jedne strane, i pojedinog sveučilišta, veleučilišta i
visoke škole s druge strane.

2. Sljedeća sjednica Rektorskog zbora
Sljedeća sjednica Rektorskog zbora održat će se u srijedu, 07. travnja 2010. godine u Zagrebu s početkom u
12:00 sati.

Sjednica Rektorskog zbora završila je u 09:00 sati.

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