Klasa: 602-04710-01/3
Ur. broj: RZ -01-10-91
Osijek, 6. prosinca 2010.
ZAPISNIK
2. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2010/2011. godini održane 6. prosinca 2010.
godine u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa s početkom u 10 sati.
Nazočni članovi Rektorskog zbora:
1. prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku,
predsjednica Rektorskog zbora
2. prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu
3. prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci
4. prof. dr. sc. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru
5. prof. dr. sc. Robert Matijašić, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
6. prof. dr. sc. Marko Jelić, predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola
Nenazočni članovi Rektorskog zbora:
1. prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu
2. prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku
Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa:
1. dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i športa
2. dr. sc. Ivana Mrkonjić,državna tajnica za visoko obrazovanje i znanost Ministarstva znanosti
obrazovanja i športa
3. Vito Turšić, dipl. iur., ravnatelj Uprave za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa
Ostali nazočni:
1. prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje
2. prof. dr. sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru
3. Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci
4. Zdenka Barišić, mag. iur., glavna tajnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Sjednici predsjedava prof. dr. sc.dr.h.c. Gordana Kralik, predsjednica Rektorskog zbora u
akademskoj 2010./2011. godini. Predsjednica Rektorskog zbora otvorila je 2. sjednicu Rektorskog
zbora u akademskoj 2010/2011. godini i pozdravila sve nazočne članove Rektorskog zbora, gospodina
Ministra, državnu tajnicu i ravnatelja Uprave za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa, ravnateljicu Agencije za znanost i visoko obrazovanje te sve nazočne na sjednici
Rektorskog zbora. U uvodnom dijelu Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila je svim nazočnima na
dolasku u Ministarstvo i sudjelovanju u radu 2. sjednice Rektorskog zbora u ovoj akademskoj godini.
Zatim je predložila sljedeći:

D n e v n i r e d:
1. Prihvaćanje zapisnika 1. sjednice Rektorskog zbora od 8. studenoga 2010. godine
2. Imenovanje članova Prosudbenog povjerenstva za nacrt Zakona o sveučilištu
3. Imenovanje članova Prosudbenog povjerenstva za nacrt Zakona o visokom
obrazovanju
4. Imenovanje članova Prosudbenog povjerenstva za nacrt Zakona o znanosti

5. Različito
Rektorski zbor je javnim glasovanjem jednoglasno je prihvatio predloženi dnevni red.i

1. Prihvaćanje zapisnika 1. sjednice Rektorskog zbora od 8. studenoga 2010. godine
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu istako je primjedbe na tekst Zaključka
na stranici 5. Zapisnika 1. sjednice Rektorskog zbora od 8. studenoga 2010. godine. Sveučilište u
Zagrebu je provelo javnu raspravu o predloženim nacrtima zakona: Zakona o sveučilištu, Zakona o
visokom obrazovanju i Zakona o znanosti i dostavilo je Ministarstvu svoj stav i svoj zaključak.
Prorektori Sveučilišta u Zagrebu na prethodnoj sjednici Rektorskog zbora upoznali su članove
Rektorskog zbora s zaključkom Sveučilišta u Zagrebu nakon provedene javne rasprave i stoga
predlaže da se tekst Zaključka uvrsti kao dopuna Zapisnika s prethodne sjednice Rektorskog zbora koji
glasi:
ZAKLJUČAK
1.

Rektorski zbor podržava inicijativu izraženu kroz nacrte zakona o znanosti i visokom
obrazovanju o potrebi uvođenja promjena u visokoškolsko obrazovanja te poziva
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa da u daljnjem postupku izrade konačnih
prijedloga Zakona o sveučilištu, Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o znanosti, na
temelju nacrta zakona te prijedloga pristiglih iz akademske i znanstvene zajednice prvo
izradi dugoročni plan razvoja visokog obrazovanja i istraživanja za RH, uključujući i
ciljeve i prioritete, kao podlogu za izradu novog zakonodavstva u području visokog
školstva i znanosti, a potom pristupi i izradi samog zakonodavstva.
2. Rektorski zbor predlaže Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa da se po dovršetku
smjernica, a prije pristupa izradi novog zakonodavstva održi krug konzultacija i
okruglih stolova na kojima će se članovi akademske i znanstvene zajednice
pravovremeno informirati o smjernicama i moći se o njima očitovati.
3. Rektorski zbor predlaže Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa uspostavljanje
partnerskog odnosa s akademskom zajednicom u postupku izrade smjernica i konačnih
prijedloga zakona na način da u radne skupine akademska zajednica imenuje svoje
predstavnike.
4. Ovaj Zaključak dostavlja se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i članovima
Rektorskog zbora.
Članovi Rektorskog zbora nisu imali drugih primjedbi na tekst Zapisnika te je Zapisnik uz
dopunu i predloženi Zaključak prof. dr. sc. Alekse Bjeiša, rektora Sveučilišta u Zagrebu usvojen.

2. Imenovanje članova Prosudbenog povjerenstva za nacrt Zakona o sveučilištu
Predsjednica Rektorskog zbora je u okviru ove točke dnevnog reda izvijestila članove Rektorskog
zbora da je u materijalima za sjednicu Rektorskog zbora dostavljen svim članovima Rektorskog zbora
dopis g. Ministra vezano za imenovanje Prosudbenog povjerenstva za izradu nacrta Zakona o
sveučilištu. Isto tako svi članovima Rektorskog zbora predloženo je da sudjeluju u radu Prosudbenog
povjerenstva za nacrt Zakona o sveučilištima i otvorila raspravu.
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu je istako da je primio prijedlog g. Ministra i
osobno se očitovao i poslao Ministru.
Dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i športa istako je da je Ministarstvo po
završetku prve faze javne rasprave o nacrtima zakona iz područja znanosti i visokog obrazovanja
sistematiziralo oko tisuću pristiglih prijedlog i primjedbi. Prijedlog je da se imenuje prosudbene
povjerenstva za nacrte zakona o sveučilištu, visokom obrazovanju i znanosti. U rad Prosudbenog
povjerenstava za nacrt Zakona o sveučilištima predlaže se da se uključe svi rektori javnih sveučilišta
te predsjednik Nezavisnog sindikata za znanost i visoko obrazovanje te predsjednik Nacionalnog
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vijeća za konkurentnost. Zadaća Prosudbenog povjerenstva bila bi izrada izvješća o prihvatljivosti
pristiglih prijedloga na nacrt Zakona o sveučilištu zaprimljenih nakon provedene javne rasprave uz
mogućnost izrade alternativnih zakonskih normi te iznošenje stajališta o ostalim odredbama nacrta
Zakona o sveučilištu, kako bi se osiguralo iznalaženje najkvalitetnijih rješenja za unaprjeđenje sustava
znanosti i visokog obrazovanja. Prosudbeno povjerenstvo imalo bi koordinatora i to unaprijed
određenog člana radne skupine koja je izradila nacrt Zakona koji bi obrazlagao pojedina rješenja iz
prijedloga nacrta Zakona i brinuo o usklađivanju termina rada Prosudbenog povjerenstva te o
operativnosti rada Prosudbenog povjerenstva. Prosudbeno povjerenstvo imalo bi tajnika koji je
profesionalac i daje potrebna tumačenja, a za nacrta Zakona o sveučilištu imenovao bi se g. Vito
Turšić, dipl. iur., ravnatelj Uprave za visoko obrazovanje.
Prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci podržava prijedlog g. Ministra za imenovanje
Prosudbenih povjerenstava i uključivanje rektora javnih sveučilišta u rad Prosudbenog povjerenstva za
nacrt Zakona o sveučilištu. Isto tako predlaže da se prosudbenim povjerenstvima pripreme svi
strateški dokumenti iz područja visokog obrazovanja i znanosti i da budu prezentirani ili na posebnom
portalu ili da ih članovi Prosudbenog povjerenstva imaju na uvid i da budu podloga za daljnji rad na
novoj zakonskoj regulativi.
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu istako je da je zabrinut za strateške dokumente
koji su iz 2006. godine i ne mogu biti podloga za novu zakonsku regulativu. Zatim je istakao da
strateški dokumenti koji se odnose na Razvoj sustava odgoja i obrazovanja od 2005. do 2010. godine
te Znanstvena i tehnologijska politika RH od 2006. do 2010. godine ne može biti podloga jer navedeni
dokumenti nisu ostvareni.
Dr. sc. Ivana Mrkonjić, državna tajnica Ministarstva suglasila se s rektorom A. Bjelišem da navedeni
dokumenti nisu u potpunosti ostvareni, međutim kako je sustav visokog obrazovanja i znanosti
potrebno strukturalno mijenjati tako je potrebno paralelno raditi na novim strateškim dokumentima.
Predsjednica Rektorskog zbora istaknula je da imamo podloge i da idemo dalje te da se nastavi dijalog
i svi zajedno smo odgovorni za nastavak provedbu reforme u sustavu visokog obrazovanja. Zatim je
predložila da se članovi Rektorskog zbora očituju o prijedlogu g. Ministra za imenovanju, sastavu i
prihvaćanju rada u Prosudbenom povjerenstvu za Nacrt Zakona o sveučilištu
Članovi Rektorskog zbora prihvatili su prijedlog Predsjednice Rektorskog zbora i donijeli sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Rektorski zbor podržava prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za
imenovanje Prosudbenog povjerenstva za nacrt Zakona o sveučilištu.
2. Rektorski zbor prihvaća sudjelovanje rektora javnih sveučilišta u radu Prosudbenog
povjerenstva za nacrt Zakona o sveučilištu.
Dr. sc. Radovan Fuchs, ministar je ponovo istako da će Ministarstvo razmotriti sve primjedbe,
komentare i prijedloge i da stručne službe Ministarstva po temama razvrstavaju oko tisuću primjedbi
te je potrebno doći do najkvalitetnijih rješenja u daljnjoj doradi zakona i utvrđivanju konačnog
prijedloga zakona i to na način da se uvaže svi konstruktivni prijedlozi pristigli iz akademske i
znanstvene zajednice. Zatim će se konačni prijedlog zakona uputiti Rektorskom zboru i istovremeno
bi se održali okrugli stolovi i drugi vidovi javnih prezentacija na kojima će se članovi akademske i
znanstvene zajednice upoznati s uvaženim primjedbama i prijedlozima i konačno usvojenim
rješenjima.

3. Imenovanje članova Prosudbenog povjerenstva za nacrt Zakona o visokom
obrazovanju
U okviru ove točke dnevnog reda Predsjednica Rektorskog zbora predložila je da o sastavu,
djelokrugu rada i načinu imenovanje Prosudbenog povjerenstva za nacrt Zakona o visokom
obrazovanju članove Rektorskog zbora upozna g. Ministar.
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Dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i športa ukratko je obrazložio svoj prijedlog
imenovanja Prosudbenog povjerenstva za nacrt Zakona o visokom obrazovanju i istaknuo da se u rad
Prosudbenog povjerenstva kao predstavnici Rektorskog zbora neposredno uključe prorektori za
nastavu svih javnih sveučilišta. Zatim bi u povjerenstvu sudjelovala dva predstavnika veleučilišta i
visokih škola koje bi predložilo Vijeće veleučilišta i visokih škola, predsjednik Hrvatskog studentskog
zbora, predstavnik Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, predstavnik sindikata i predstavnik
Nacionalnog vijeća za konkurentnost. Zadaća Prosudbenog povjerenstva bila bi izrada izvješća o
prihvatljivosti pristiglih prijedloga na nacrt Zakona o visokom obrazovanju zaprimljenih nakon
provedene javne rasprave uz mogućnost izrade alternativnih zakonskih normi te iznošenje stajališta o
ostalim odredbama nacrta Zakona o visokom obrazovanju kako bi se osiguralo iznalaženje
najkvalitetnijih rješenja za unaprjeđenje sustava znanosti i visokog obrazovanja.I ovo Prosudbeno
povjerenstvo imalo bi svog koordinatora i to iz radne skupine koja je izradila nacrte zakona iz
područja visokog obrazovanje i imalo bi tajnika za potrebna tumačenja iz Ministarstva i to Saru Sanelu
Butorac, dipl. iur. ravnateljicu Uprava za pravne poslove.
Predsjednica Rektorskog zbora predložila da se članovi Rektorskog zbora očituju o prijedlogu g.
Ministra za imenovanju, sastavu Prosudbenog povjerenstva za nacrt Zakona o visokom obrazovanju.
Članovi Rektorskog zbora prihvatili su prijedlog Predsjednice Rektorskog zbora i donijeli sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Rektorski zbor podržava prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za
imenovanje Prosudbenog povjerenstva za nacrt Zakona o visokom obrazovanju.
2. Rektorski zbor prihvaća sudjelovanje prorektora za nastavu javnih sveučilišta kao
predstavnika Rektorskog zbora u radu Prosudbenog povjerenstva za nacrt Zakona o
visokom obrazovanju.

4. Imenovanje članova Prosudbenog povjerenstva za nacrt Zakona o znanosti
U okviru ove točke dnevnog reda Predsjednica Rektorskog zbora predložila je da o sastavu,
djelokrugu rada i načinu imenovanje Prosudbenog povjerenstva za nacrt Zakona o znanosti članove
Rektorskog zbora upozna g. Ministar.
Dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i športa ukratko je obrazložio svoj prijedlog
imenovanja Prosudbenog povjerenstva za nacrt Zakona o znanosti i istaknuo da se u rad Prosudbenog
povjerenstva kao predstavnici Rektorskog zbora neposredno uključe prorektori za znanost 4 javna
sveučilišta uz poštovanje načela ravnomjerne zastupljenosti pojedinih znanstvenih područja uzimajući
u obzir kriterij veličine pojedinog javnog sveučilišta te njegovu znanstvenu produktivnost. Zatim bi u
povjerenstvu sudjelovalo 5 predstavnika javnih instituta-ravnatelja imenovanih od zajednice javnih
instituta, predstavnik Nacionalnog vijeća za znanost, predstavnik sindikata i predstavnik
gospodarstava imenovan od Nacionalnog vijeća za konkurentnost. Zadaća Prosudbenog povjerenstva
bila bi izrada izvješća o prihvatljivosti pristiglih prijedloga na nacrt Zakona o znanosti zaprimljenih
nakon provedene javne rasprave uz mogućnost izrade alternativnih zakonskih normi te iznošenje
stajališta o ostalim odredbama nacrta Zakona o znanosti kako bi se osiguralo iznalaženje
najkvalitetnijih rješenja za unaprjeđenje sustava znanosti. I ovo Prosudbeno povjerenstvo imalo bi
svog koordinatora i to iz radne skupine koja je izradila nacrte zakona iz područja znanosti i imalo bi
tajnika za potrebna tumačenja iz Ministarstva i to dr. sc. Hrvoja Meštrića, ravnatelja Uprava za
znanost.
Prof. dr. sc. Marko Jelić, predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola predložio je da se u rad
Prosudbenog povjerenstva za nacrt Zakona o znanosti uključi i jedan predstavnik Vijeća veleučilišta i
visokih škola.
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Predsjednica Rektorskog zbora predložila da se članovi Rektorskog zbora očituju o prijedlogu g.
Ministra za imenovanje, sastava Prosudbenog povjerenstva za nacrt Zakona o znanosti.
Članovi Rektorskog zbora prihvatili su prijedlog Predsjednice Rektorskog zbora i donijeli sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Rektorski zbor podržava prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za
imenovanje Prosudbenog povjerenstva za nacrt Zakona o znanosti.
2. Rektorski zbor prihvaća sudjelovanje četiri prorektora za znanost javnih sveučilišta
kao predstavnika Rektorskog zbora u radu Prosudbenog povjerenstva za nacrt
Zakona o znanosti.
4. Različito
4.1. Zahtjev Zajedničkog vijeća općina Vukovar za bodovanjem testa iz srpskog jezika koji
bi se polagao na Državnoj maturi kao obvezan predmet
Predsjednica Rektorskog zbora upoznala je članove Rektorskog zbora s zahtjevom Zajedničkog vijeća
općina Vukovar koji je dostavljen Rektorskom zboru 1. prosinca 2010. godine, a odnosi se na
bodovanje teksta iz srpskog jezika koji bi se polagao na Državnoj maturi kao obvezan predmet. U
zahtjevu je istaknut da su učenici koji slušaju nastavu na srpskom jeziku oštećeni jer su obvezni
polagati test iz navedenog predmeta koji se ne boduje niti na jednom fakultetu.
G. Ministar je predložio da se o navedenom zahtjevu očituje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
športa jer je isti dostavljen i Upravi za visoko obrazovanje, što je prihvaćeno.
4.2. Prijedlog Agencije za znanost i visoko obrazovanje o omogućavanju sveučilištima
uvid u podatke svojih sastavnica u informacijskom sustavu MOZVAG.
Predsjednica Rektorskog zbora upoznala je članove Rektorskog zbora s prijedlogom Agencije za
znanost i visoko obrazovanje o omogućavanju sveučilištima uvid u podatke svojih sastavnica u
informacijskom sustavu MOZVAG te predložila da o istome izvijesti gospođa Ravnateljica Agencije
za znanost i visoko obrazovanje.
Prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje istaknula je da
je Agencija za znanost i visoko obrazovanje zaprimila zahtjeve javnih sveučilišta kojima se traži uvid
u podatke svoj sastavnica u informacijskom sustavu MOZVAG o studijskim programima i uvjetima
izvođenja. Navedene podatke koristi Agencija u postupcima reakreditacije visokih učilišta. Slijedom
navedenog predlaže se Rektorskom zboru da donese odluku o omogućavanju javnim sveučilištima
uvida u podatke svojih sastavnica u informacijskom sustavu MOZVAG jer bi se na taj način olakšalo
transparentna i učinkovitija provedba postupka internih vrednovanja studijskih programa na javnim
sveučilištima koja provode sveučilišta u skladu s člankom 20. stavkom 10. Zakona o osiguranju
kvaliteta u znanosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 45/09.)
Predsjednica Rektorskog zbora predložila je da se prihvati prijedlog Agencije i navedeno obrazloženje
i da se o istom očituju članovi Rektorskog zbora.
Članovi Rektorskog zbora jednoglasno su prihvatili prijedlog i donijeli sljedeću
ODLUKU
Javnim sveučilištima omogućava se uvid u podatke svojih sastavnica u informacijskom
sustavu MOZVAG radi učinkovitije provedbe postupka internih vrednovanja studijskih
programa na javnim sveučilištima u skladu s člankom 20. stavkom 10. Zakona o osiguranju
kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.
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4.3. Prijedlozi izmjena i dopuna Popisa akademskih naziva i stupnjeva
Prof. dr. sc. Pero Lučin istako je problem akademskih naziva i njihove dodjele i to posebice za
prvostupnike sestrinstva-primalje koji nisu uvršteni u Popis akademskih naziva i stupnjeva. Zatim je
istako da su studijski programi prošli redovitu proceduru u skladu sa Zakonom i da je u studijskom
programu naveden naziv, stoga je ova procedura oko uvrštavanja u Popis akademskih naziva
nepotrebna jer se na taj način ne poštuje Zakon o visokom obrazovanju i znanosti,
Predsjednica Rektorskog zbora je istaknula da može uvažiti mišljenje rektora P. Lučina, međutim
prema Zakonu o akademskim nazivima i stupnjevima određeno je da Rektorski zbor utvrđuje popis
akademskih naziva koji se objavljuje u Narodnim novinama i stoga treba što prije u skladu sa
Zaključkom Rektorskog zbora od 8. studenoga 2010. godine aktivirati Povjerenstvo koje vodi prof. dr.
sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu i razmotriti sve prijedloge za izmjene i dopune Popisa.
4.4. Povjerenstvo za sustavno obrazovanje i istraživanje u području ljudskih prava i
demokratskog građanstva
Predsjednica Rektorskog zbora ukratko je upoznala članove Rektorskog zbora da je Odlukom
Rektorskog zbora od 28. lipnja 2010. godine imenovano Povjerenstvo za sustavno obrazovanje i
istraživanje u području ljudskih prava i demokratskog građanstva na temelju inicijative Povjerenstva
Vlade RH za ljudska prava o potrebi sustavnog obrazovanja i istraživanja u području ljudskih prava i
demokratskog građanstva koja je prezentirana na sjednici Rektorskog zbora od 16. travnja 2010.
godine. Na sjednici Rektorskog zbora od 13. rujna 2010. godine donijet je zaključak prema kojem je
Povjerenstvo obvezno izraditi Dinamiku integracije obrazovanja za ljudska prava i demokratsko
građanstvo do kraja 2010. godine. Slijedom navedenog potrebno je da Povjerenstvo nastavi s radom,
međutim nije imenovan Predsjednik Povjerenstva koji bi sazivao sjednice, stoga predlaže da se za
predsjednika Povjerenstva imenuje prof. dr. sc. Ivan Samardžić, član Povjerenstva i prorektor za
znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Osijeku.
Članovi Rektorskog zbora jednoglasno su prihvatili prijedlog predsjednice Rektorskog zbora i donijeli
sljedeću
ODLUKU
Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu
suradnju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenuje se predsjednikom
Povjerenstva za sustavno obrazovanje i istraživanje u području ljudskih prava i demokratskog
građanstva

Nakon toga u okviru ove točke nije bilo drugih pitanja i prijedloga i Predsjednica Rektorskog
zbora zahvalila je svim članovima Rektorskog zbora, gospodinu Ministru i predstavnicima
Ministarstva te ravnateljici Agencije za znanost i visoko obrazovanje i svim nazočnima na
sudjelovanju u radu 2. sjednice Rektorskog zbora i zaključila sjednicu u 11.30 sati.
Zapisnik sastavila:
Zdenka Barišić, mag. iur.

PREDSJEDNICA REKTORSKOG ZBORA
Prof. dr. sc. dr.h.c. Gordana Kralik
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