ZAPISNIK
Nastavak 8. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2009./2010.,
održane 21. travnja 2010. godine u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa
s početkom u 11.00 sati
Nazočni članovi Rektorskog zbora:
•
•
•
•
•
•
•

prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu
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
dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, prorektorica Sveučilišta u Rijeci
prof. dr. sc. Lovre Božina, prorektor Sveučilišta u Puli
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 Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Dnevni red:
1. Dogovor o tekstu ugovora između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i
visokih učilišta o dodjeli dodatnoga proračunskog novca za studente koji se
upisuju u prvu godinu studija akademske godine 2010./2011.

2. Razno.

Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ivan Pavić pozdravio je nazočne članove
Rektorskog zbora, predstavnike Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te otvorio
nastavak s 8. Sjednice rektorskog zbora u akademskoj godini 2009./2010., (održane 16.
travnja 2010. godine) i najavio raspravu prve točke dnevnoga reda.
Ministar dr. sc. Radovan Fuchs pozdravio je nazočne te je predložio da se njihovi
sastanci održavaju češće u cilju poboljšanja suradnje, s obzirom na to da se javljaju problemi
kao što su: financiranje na pojedinim sveučilištima, revizija studijskih programa, provedba
bolonjskog procesa. Cilj je iznijeti zajednička stajališta i poteze u svrhu rješavanja problema
s kojima se susreću sveučilišta, te kako bi se stvorila jedinstvena stajališta koja bi se
prezentirala javnosti.

Nakon pozdrava nazočnim članovima Rektorskog zbora, ravnatelj Uprave za visoko
obrazovanje, gospodin Vito Turšić, članovima je podijelio primjerke Ugovora te kratko
rezimirao i objasnio tekst toga ugovora.
U daljnjoj raspravi osvrnulo se na prethodnu sjednicu Rektorskog zbora, gdje se
raspravljalo o modelu participacije studenata viših godina studija, sukladno članku 86. stavku
4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Također je spomenuta primjena
linearnog i maksimalnog modela plaćanja u odnosu na ECTS bodove.
Upisi redovitih studenata u I. godinu studija u akad. god. 2010./2011. bez participacije
u troškovima studija, utvrđivat će se na temelju upisnih kvota utvrđenim od strane sveučilišta
a visina školarine dobit će se množenjem polovice prosječnog iznosa participacije s iznosom
školarine za pojedino područje znanosti (društveno, tehničko i biomedicinsko). Cijene koje su
dogovorene ne smiju se mijenjati a sredstva koja su dodijeljena (Odlukom Vlade Republike
Hrvatske od 24. ožujka 2010. godine) moraju biti raspoređena pravilno, odnosno ovisno o
broju upisanih studenata u I. godinu studija.
Na prijedlog ministra dr. sc. Radovana Fuchsa otvorila se rasprava 2. točke dnevnog
reda na temu: Problem zapošljavanja na Sveučilištima (pojedinačne sastavnice).
Analiza koju je provelo Ministarstvo od 2007. godine pokazuje da je uglavnom riječ o
zamjenskim radnim mjestima koja također proizvode radni učinak. Napravljena je analiza
podataka od 1. rujna 2009. do 31. ožujka 2010. o zaposlenima na visokim učilištima,
odnosno po kojim kriterijima je netko stavljen na print-listu. Svako sveučilište je trebalo
početkom godine planirati sredstva za napredovanja i pripremiti detaljan plan zapošljavanja.
Predlaže se da se usporede podaci Ministarstva i Sveučilišta, u svrhu racionalizacije
zapošljavanja, a sukladno antirecesijskim mjerama koje poduzima Vlada Republike
Hrvatske.
Zaključak nastavka 8. sjednice Rektorskog zbora:
1. Rektorski zbor jednoglasno pozdravlja i podržava ministrov prijedlog o češćim
sastancima u svrhu bolje suradnje.
2. Rektorski zbor prihvatio je tekst Ugovora, kao i to da će svako Sveučilište za sebe
odnosno svoje sastavnice napraviti i pripremiti izračune participacija za
akademsku godinu 2010./2011. (prema primjeru upisanih studenata prošle ak.
godine) koji će se na sljedećoj sjednici usporediti s izračunima Ministarstva, te ako
se usvoje - Ugovor će se potpisati.
3. Rektorski zbor prihvaća prijedlog ministra dr. sc. Radovana Fuchsa da se na
sljedeću sjednicu Rektorskog zbora uvrsti točka - diplomski studiji.
4. Prihvaća se prijedlog predsjednika Rektorskog zbora, prof. dr. sc. Ivana Pavića,
da se sljedeća sjednica održi u istom sastavu.
5. Ministarstvo će svim članovima Rektorskog zbora dostaviti primjer Ugovora u
elektroničkom obliku.
Sljedeća sjednica Rektorskog zbora održat će se u utorak, 4. svibnja 2010. godine.
Sjednica Rektorskog zbora završila je u 13.00 sati.

Zapisnik sastavila:
Ljerka Slaviček

