Klasa: 602-04/11-01/1
Ur.broj: RZ-01-11-42
Osijek, 24. ožujka 2011.
ZAPISNIK
5. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2010/2011. godini održane 24. ožujka 2011.
godine u vijećnici Sveučilišta u Zadru s početkom u 17.00 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. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu
3. prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu
4. Prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci
5. prof. dr. sc. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru
6. prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku
7. prof. dr. sc. Robert Matijašić, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
8. prof. dr. sc. Marko Jelić, predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola
Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa:
1. dr. sc. Ivana Mrkonjić, državna tajnica za visoko obrazovanje i znansot Ministarstva znanosti
obrazovanja i športa
Nazočni predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje:
1. prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravanteljica Agencije za znanost i visoko obrazvoanje
Ostali nazočni:
1. prof. dr. sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru
2. prof. dr. sc. Vesna Vašiček, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu (
3. prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor Sveučilišta u Zagrebu
4. Antonella Lovrić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zadru
5. Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci
6. Branko Putica, dipl. iur., akademski tajnik Sveučilišta u Dubrovniku
7. Vesna Mijatović, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
8. 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 5. sjednicu Rektorskog
zbora u akademskoj 2010/2011. godini i pozdravila sve nazočne članove Rektorskog zbora, državnu
tajnicu za visoko obrazovanje i znanost 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 Zadar i sudjelovanju u
radu 5. sjednice Rektorskog zbora. Zatim je predložila sljedeći:
D n e v n i r e d:

1. Prihvaćanje zapisnika 4. sjednice Rektorskog zbora od 23. veljače 2011. godine
2. Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena
zvanja(izvjestitelji: rektori sveučilišta)

3. Prijedlog izmjena i dopuna Popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva
(izvjestitelj: prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor, predsjednik Povjerenstva)
4. Tematsko vrednovanje vezano uz način osnivanja i uvjete izvođenja studijskih
programa osnovanih sukladno Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom
obrazovanju (izvjestiteljica: prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije)
5. Različito
Rektorski zbor je javnim glasovanjem jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red.
1. Prihvaćanje zapisnika 4. sjednice Rektorskog zbora od 23. veljače 2011. godine
Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove Rektorskog zbora da nije primila
primjedbe na dostavljeni tekst Zapisnika te je predložila da se članovi Rektorskog zbora javno očituju
o tekstu Zapisnika. Članovi Rektorskog zbora nisu imali primjedbe na tekst Zapisnik 4. sjednice
Rektorskog zbora od 23. veljače 2011. godine i Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.

2. Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
(izvjestitelji: rektori sveučilišta)
Predsjednica Rektorskog zbora u okviru ove točke dnevnog reda izvijestila je članove Rektorskog
zbora da je Prijedlog Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja dostavilo Nacionalno vijeće
za znanost 23. veljače 2011. godine na samu sjednicu Rektorskog zbora i rok za dostavljanje primjedbi
je 24. ožujka 2011. godine. Zatim je konstatirala da su primjedbe, komentare i prijedloge dostavili:
Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Rijeci i Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, koji su u
materijalima za sjednicu Rektorskog zbora i predložila da se članovi Rektorskog zbora očituju o
Prijedlogu Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja.
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu istako je da su primjedbe dostavila pojedina
vijeća područja: tehničkog područja, biomedicinskog područja, biotehničkog područja, prirodoslovnog
područja, zatim Filozofski fakultet, Odbor za istraživanje, razvoj i tehnologiju te Društvo sveučilišnih
nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu i da su u tijeku sjednice i drugih vijeća područja koja će
dostaviti svoje primjedbe. Zatim je naglasio da neće posebno iznositi primjedbe po područjima i
kriterijima već zajedničke načelne primjedbe: pitanje opravdanosti donošenja novog Pravilnika o
uvjetima izbora u zvanja kao novog podzakonskog akata i to u vrijeme promjene cjelokupne zakonske
legislative u visokom obrazovanju i znanosti; dugi rok za primjenu Pravilnika 2 godine, primjedbe se
odnose na impact factor u časopisima i numeričko vrednovanje što nije nužno znak kvalitete časopisa,
pitanje koautorstva odnosno kvantifikacija doprinosa pojedinih autora u radovima. Zatim je istako da
nije napravljena analiza postojećeg stanja i stoga u skladu s navedenim primjedbama vijeća područja
Sveučilišta u Zagrebu smatra da je prijedlog novog podzakonskog akta neprihvatljiv.
Prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci podržava raspravu rektora prof. dr. sc. A. Bjeliša,
međutim postavlja se pitanje kako povećati znanstvenu produkciju i motivaciju znanstvenika, je li
broj radova mjerilo, postoje i drugi indikatori mjerenja znanstvene produkcije i može se analizirati
svaki znanstveni rad i časopis. Imamo i pokazatelje, po broju znanstvenih radova Republika Hrvatska
je na 54 mjestu, a prema broju citata na 198 mjestu. Zatim je istakao da se puno znanstvene produkcije
ne koristi i ne uspostavlja se dijalog između pojedinih znanstvenih područja. Isto tako nema analize
postojećeg stanja, treba utvrditi dugoročnu politiku i stoga predlaže da se Prijedlog Pravilnika vrati na
dopunu i doradu.
Prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu je naglasio da nije dobio na vrijeme Prijedlog
Pravilnika i da će Kolegij Sveučilišta u Splitu tek provesti raspravu. Zatim je istako da u potpunosti
podržava Zaključke u točki 2. Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu koje je
dostavio prof.emeritus dr. sc. Željko Horvatić u kojem se pledira da se rok za javnu raspravu

2

primjereno produži i da predlagatelj dostavi detaljno obrazloženje koje bi u sebi uključivalo odgovore
kako na strateška tako i na provedbena pitanja kojima bi se opravdao ovakav zahvat u postojeći sustav.
Prof. dr. sc. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru istako je da i Sveučilište u Zadru ima iste
primjedbe koje su već istaknute u dosadašnjoj raspravi i stoga smatra da ih ne treba ponavljati.
Prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku podržava dosadašnju raspravu i
istaknute primjedbe i iste ima i Sveučilište u Dubrovniku.
Prof. dr. sc. Robert Matijašić, rektor Sveučilišta u Puli izvijestio je Rektorski zbor da je Sveučilište u
Puli provelo raspravu o navedenom prijedlogu Pravilnika i primjedbe su iste kao i kod drugih
sveučilišta.
Prof. dr. sc. Marko Jelić, predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola istakao je da podržava
raspravu rektora Sveučilišta u Rijeci posebice za impact factor u časopisima i mjerenje kvantitete a ne
kvalitete i smatra da se navedeni prijedlog Pravilnika treba bitno doraditi u pojedinim znanstvenim
područjima.
Dr. sc. Ivana Mrkonjić, državna tajnica istaknula je da Nacionalno vijeća za znanost samostalno
nacionalno tijelo koje u skladu sa Zakonom obavlja poslove iz svog djelokruga, stoga je ovlašteno za
predlaganje navedenog Pravilnika, međutim smatra da se navedeni dokument ne ocrtava postojeće
stanje u znanosti niti čemu služi, stoga smatra treba doraditi tekst prema navedenim primjedbama koja
su istaknuta u raspravama na sveučilištima.
Prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje posebno je
istaknula da za napredovanje u znanstvena zvanja treba zakonski utvrditi rok od 5 godina jer je u tijeku
450 napredovanja u znanstvena zvanja, a od toga 300 na osobni zahtjev.
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila je svima na izvješćima o primjedbama na Prijedlog
Pravilnika te istaknula da i osječko Sveučilište je provelo raspravu i primjedbe su istovjetne kao i kod
drugih sveučilišta, stoga je predložila da se zaključi rasprava i da Rektorski zbor donese zaključak
kojim se ne podržava prijedlog Pravilnika niti opravdanost za donošenje novog podzakonskog akata u
vrijeme mijenjanja kompletne zakonske regulative i sve primjedbe, prijedloge i sugestije sveučilišta
trebalo bi ponovo razmotriti pojedina područna znanstvena vijeća.
Rektorski zbor je prihvatio prijedlog Predsjednice Rektorskog zbora i donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Rektorski zbor predlaže Nacionalnom vijeću za znanost da primjedbe, prijedloge i
sugestije sveučilišta na Prijedlog Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
razmotre pojedina područna znanstvena vijeća.
2. Rektorski zbor predlaže Nacionalnom vijeću za znanost da razmotri opravdanost
donošenja Pravilnika u vrijeme mijenjanja kompletne zakonske regulative.
3. Ovaj Zaključak dostavlja se Nacionalnom vijeću za znanost.

2. Prijedlog izmjena i dopuna Popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva
(izvjestitelj: prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor, predsjednik Povjerenstva)
U okviru ove točke dnevnog reda Predsjednica Rektorskog zbora predložila je da članove Rektorskog
zbora kako je navedeno u dnevnom redu sjednice izvijesti prof. dr. sc. Ivan Pavić, predsjednik
Povjerenstva Rektorskog zbora za izradu popisa akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva.
Prof. dr. sc. Ivan Pavić istako je da je Povjerenstvo uputilo 24. ožujka 2011. dopis svim sveučilištima,
veleučilištima i visokim školama za dostavu prijedloga izmjenama i dopuna Popisa akademskih i
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stručnih naziva te akademskih stupnjeva sukladno odredbama Zakona o akademskim i stručnim
nazivima i akademskom stupnju. Prijedlozi se trebaju dostaviti i to do 31. ožujka 2011. godine u
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa putem elektroničke pošte dr. sc. Anici Hunjet i to prema
priloženim tablicama koje su potpisane i ovjerene od čelnika visokog učilišta. Ministarstvo će u roku
od 14 dana prijedloge pripremiti za sastanak Povjerenstva. Nakon toga Povjerenstvo Rektorskog zbora
za izradu popisa akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva razmotrit će i usvojiti
dostavljene prijedloge do 20. travnja 2011. godine, te pripremiti prijedlog i uputiti na sljedeću sjednicu
Rektorskog zbora koja se planira održati najkasnije do kraja travnja 2011. godine. Rektorski zbor
utvrdit će i objaviti u Narodnim novinama dopunu popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva i
njihovih kratica, sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju
(Narodne novine, broj 107/07.).Vijeće veleučilišta i visokih škola i Rektorski zbor zajednički će
utvrditi i objaviti dopuna popisa stručnih naziva i njihovih kratica te dopunu popisa odgovarajućih
stručnih naziva i njihovih kratica, sukladno odredbama citiranog Zakona.
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila je Predsjedniku Povjerenstva i predložila da se sljedeća
sjednica Rektorskog zbora održi 26. travnja na kojoj će se utvrditi konačni popis akademskih i stručnih
naziva te akademskih stupnjeva za objavu u Narodnim novinama, što je prihvaćeno.

4. Tematsko vrednovanje vezano uz način osnivanja i uvjete izvođenja studijskih
programa osnovanih sukladno Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i
visokom obrazovanju (izvjestiteljica: prof. dr. sc. Jasmina Havranek,
ravnateljica AgencijePlan radnih mjesta u 2011. godini
Predsjednica Rektorskog zbora predložila je da članove Rektorskog zbora kako je predloženo u
dnevnom redu u okviru ove točke izvijesti prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za
znanost i visoko obrazovanje. U uvodnom dijelu gospođa Ravnateljica Agencije za znanost i visoko
obrazovanje izvijestila je članove Rektorskog zbora da je provedeno tematsko vrednovanje instituta i
to na temelju javnog natječaja za evaluatore. Vrednovanje je provedeno za sve znanstvenike,
financiranje i iskoristivost instituta i postoji kompletno izvješće koje će se dostaviti saborskom Odboru
za znanost i obrazovanje. Zatim je upoznala članove Rektorskog zbora da je provedeno vrednovanje
svih ekonomskih fakulteta odnosno visokih učilišta koji izvode studije iz područja ekonomije i
primjedbe koje su posebno istaknute: prevelik broj studenta, velik broj studija, nema znanosti u
znanstvenim radovima koji se objavljuju u području ekonomije. Isto tako izvijestila je članove
Rektorskog zbora da će Agencija za znanost i visoko obrazovanje provesti tematsko vrednovanje
vezano za način osnivanja i uvjete izvođenja studijskih programa osnovanih sukladno Zakonu o
osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, koje su ustrojeni odlukom senata sveučilišta.
Tematsko vrednovanje je nužno u svrhu provjere načina osnivanja i uvjeta izvođenja studija odnosno
svrsishodnosti donošenja odluke o osnivanju i izvođenju studijskih programa. Posebno je istaknula da
elaborati o studijskim programima trebaju biti u skladu s člankom 12. i 13. Pravilnika o sadržaju
dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje
studijskog programa i reakreditaciju visokog učilišta („Narodne novine br. 24/2010.) te Uputama za
sastavljanje prijedloga studijskih programa od 22. prosinca 2010. godine. S obzirom da su navedeni
postupci novitet Agencija za znanost i visoko obrazovanje želi pomoći sveučilištima kako bi elaborati
o studijskim programima bili kvalitetno izrađeni i u skladu sa Zakonom o osiguranju kvalitete i
navedenim Uputama. Zatim je istaknula da svi novi studijski programi za koje se traži financiranje
moraju proći Akreditacijski savjet, a studijski programi za koje se ne traži financiranje moraju biti
upisani u Upisnik studijskih programa koje vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila je Ravnateljici Agencije i predložila da Rektorski zbor podrži
navedenu provedbu tematskog vrednovanja vezano uz način osnivanja i uvjete izvođenja studijskih
programa osnovanih sukladno Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.
Rektorski zbor je prihvatio prijedlog Predsjednice Rektorskog zbora i donio sljedeći
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ZAKLJUČAK
Podržava se provedba tematskog vrednovanja vezano uz način osnivanja i uvjete izvođenja
studijskih programa osnovanih sukladno Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i
visokom obrazovanju na sveučilištima kao pomoć Agencije za znanost i visoko obrazovanje
pri izradi elaborata i donošenju novih studijskih programa na sveučilištima.
5. Različito
5.1. Udio u financiranju Udruge Zajednice knjižnica sveučilišta Hrvatske za 2010. godinu
Predsjednica Rektorskog zbora upoznala je članove Rektorskog zbora da je primila 17. ožujka 2011.
godine dopis Udruge Zajednice knjižnica sveučilišta Hrvatske u kojem se navodi da su udio u
financiranju Udruge podmirila samo sveučilišta u Dubrovniku i Zadru, a druga sveučilišta:Rijeka,
Split i Osijek da nisu uplatila 15000 kn godišnje i traži se uplata navedenog iznosa. Predsjednica je
predložila da Udruga zajednica knjižnica sveučilišta Hrvatske dostavi Izvješće o svom radu i da se isto
raspravi na sjedećoj sjednici Rektorskog zbora odnosno da se pozove predsjednik Udruge i izvijesti
članove Rektorskog zbora o radu udruge.
Rektorski zbor je podržao prijedlog Predsjednice i donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Rektorski zbor poziva predsjednika Udruge Zajednice knjižnica sveučilišta Hrvatske da
podnese Izvješće o radu Udruge i prezentira ga na sjednici Rektorskog zbora 26. travnja 2011.
godine.
5.2. Tumačenje Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u
postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja
Predsjednica Rektorskog zbora upoznala je članove Rektorskog zbora vezano za dopis ravnateljice
Instituta za javne financije dr. sc. Katarine Ott kojim se traži tumačenje točke 3. Odluke o nužnim
uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja koja
se odnosi na usavršavanje u znanstvenom području, struci ili nastavi na međunarodno prepoznatim
institucijama u zemlji ili inozemstvu u trajanju od tri mjeseca. Predsjednica je istaknula da je navedena
točka 3. jasna i da stručno povjerenstvo u postupku izbora pristupnika u znanstveno-nastavno zvanje
mjerodavno za utvrđivanje uvjeta koje pristupnik ispunjava u postupku izbora i to utvrđuje u svom
izvješću, što je prihvaćeno.
.
5.3. Imenovanje Povjerenstva za izbor članova Hrvatske stručne skupine za Bolonjski
proces
Predsjednica Rektorskog zbora u okviru ove točke članove Rektorskog zbora upoznala je članove
Rektorskog zbora da je Odlukom Ministra od 14. ožujka 2010. godine imenovano Povjerenstvo za
izbor članova Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces u sastavu: prof. dr. sc. Snježana PrijićSamaržija,prorektorica Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Antun Pintarić, dekan Veleučilišta „Lavoslav
Ružička“ u Vukovaru, Ivana Vrhovski, Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Đurđica
Dragojević, Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Luka Juroš, Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i športa.
Prof. dr. sc. Pero Lučin i prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš istakli su da se ne slažu s načinom imenovanja
Povjerenstva te posebice sastavom navedenog Povjerenstva u kojem je nedovoljna zastupljenost
sveučilišta koja provode Bolonjski proces.
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5.4. Informacija o programu usavršavanja iz strateškog upravljanja na Sveučilištu u Rijeci
U okviru ove točke dnevnog reda Predsjednica Rektorskog zbora predložila je da članvoe
Rektorskog zbora upozna prof. dr. sc. Pero Lučin. Prof. dr. sc. Pero Lučin istako je da Sveučilište
u Rijeci u suradnji i uz punu potporu Veleposlanstava SAD i Njegove Exelencije Jamesa Foleya
organizira program usavršavanja menadžmenta fakulteta i sveučilišnih odjela iz strateškog
upravljanja u visokoškolskom obrazovanju. Izvedba programa povjerena je Sveučilištu u Georgiji,
a program bi se izvodio u Sveučilišnom campusu u Rijeci i to od 17. do 20. svibnja 2011. godine,
a zadnji dan programa 20. svibnja predviđen je prikaz i rasprava o strateškom upravljanju u
visokoškolskim ustanovama za članove Rektorskog zbora. Program usavršavanja bit će dostavljen
svim članovima Rektorskog zbora i isto tako u navedenom terminu održao bi se Dan Sveučilišta u
Rijeci tako da bi rektori bili na svečanosti i na navedenoj radionici.
5.5. Upisi studenta u I. godinu studija u akademskoj 2011/2012 godini
Predsjednica Rektorskog zbora predložila je da se za sljedeću sjednicu pripremi tekst Natječaja za
upis studenta u I. godinu studija u akademskoj 2011/2012. godini i provede rasprava o
financiranju studija, što je prihvaćeno.
Nakon toga u okviru ove točke nije bilo drugih pitanja i prijedloga i Predsjednica Rektorskog
zbora zahvalila je svim članovima Rektorskog zbora, državnoj tajnici, ravnateljici Agencije za
znanost i visoko obrazovanje i svim nazočnima na sudjelovanju u radu 5. sjednice Rektorskog
zbora i zaključila sjednicu u 19.15 sati.
Zapisnik sastavila:
Zdenka Barišić, mag. iur.

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