Klasa: 602-04/11-01/1
Ur.broj: RZ-01-11-43
Osijek, 27. travnja 2011.

ZAPISNIK
6. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2010/2011. godini održane 27. travnja 2011. godine
u vijećnici vijećnici rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s

početkom u 11.00 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. Pavao Komadina, prorektor Sveučilišta u Rijeci (zamjena za prof. dr. sc. Peru
Lučina, rektora 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. Radovan Fuchs, ministar znanosti obrazovanja i športa
2. Sara Sanela Butorac, dipl. iur., ravnateljica Uprave za pravne poslove Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa
3. Stanislava Rogić, dipl. oec., tajnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Ostali nazočni:
1. prof. dr. sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru
prof. dr. sc. Ivan Jurković, prorektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
2. mr. sc. Petar Korlo, ravnatelj Sveučilišne knjižnice u Splitu i predjednik Zajednice knjižnica
sveučilišta Hrvatske
3. prof. dr. sc. Drago Žagar, prorektor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
4. prof. dr. sc. Ivan Samardžić, prorektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
5. prof. dr. sc. Dražen Barković, prorektor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
6. prof. dr. sc. Rudolf Emert, prorektor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
7. Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci
8. Branko Putica, dipl. iur., akademski tajnik Sveučilišta u Dubrovniku
9. 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 6. sjednicu Rektorskog
zbora u akademskoj 2010/2011. godini i pozdravila sve nazočne članove Rektorskog zbora, g.
Ministra i predstavnike Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te sve nazočne na sjednici
Rektorskog zbora. . Zatim je predložila sljedeći:

D n e v n i r e d:
Prihvaćanje zapisnika 5. sjednice Rektorskog zbora od 24. ožujka 2011. godine
Natječaj za upis studenta u I. godinu studija u akademskoj 2011./2012. godini
Financiranje visokog obrazovanja i znanosti u 2011. godini
Prijedlog izmjena i dopuna Popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva (izvjestitelj:
prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor, predsjednik Povjerenstva)
5. Prijedlozi zakona: Zakon o sveučilištima, Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o znanosti
6. Različito
1.
2.
3.
4.

Predsjednica Rektorskog zbora je uz predloženi dnevni red najavila da u okviru točke 6. Različito su
pripremljeni materijali kao dopuna dnevnog reda a odnose se na pokroviteljstvo 7. Sajma stipendija i
prateće obrazovne ponude, Prijedlog za imenovanje članova Hrvatske stručne skupine, Mišljenje
europske rektorske konferencije o budućnosti kohezijske europske politike, Prijedlog Odluke o
nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja,
Rektorski zbor je javnim glasovanjem jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red uz navedene
dopune točke 6. dnevnog reda.
1. Prihvaćanje zapisnika 5. sjednice Rektorskog zbora od 24. ožujka 2011. godine
Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove Rektorskog zbora da nije primila
primjedbe na dostavljeni tekst Zapisnika i predložila je da se članovi Rektorskog zbora javno očituju o
tekstu Zapisnika. Članovi Rektorskog zbora nisu imali primjedbe na tekst Zapisnik 5. sjednice
Rektorskog zbora od 24. ožujka 2011. godine i Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.

2. Natječaj za upis studenta u I. godinu studija u akademskoj 2011./2012. godini
Predsjednica Rektorskog zbora u okviru ove točke dnevnog reda izvijestila je članove Rektorskog
zbora da su tekstove Natječaja za upis studenta u I. godinu studija u akademskoj 2011/2012. godini
dostavili: Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Sveučilište
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Zatim je predložila da i druga sveučilišta dostave svoje tekstove
Natječaja do 6. svibnja 2011. godine, kako bi se pripremio zajednički Natječaj za objavu u Vjesniku i
otvorila raspravu.
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu istako je da je Senat Sveučilišta u Zagrebu
donio Odluku 29. ožujka 2011. godine o upisima studenta u I. godinu studija i do 6. svibnja dostavit će
tekst natječaja za Sveučilište u Zagrebu..
Prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu postavio je pitanje upisa u I. godinu studija ostaje li
sve isto kao prošle godine da se u I. godinu studija redoviti studenti upisuju besplatno da izvanredni
studenti prema visini školarine koju je utvrdio Senat. Za upis u II. godinu studija primjenjuje se
linearni model studiranja odnosno model studiranja koji su utvrdili senati sveučilišta..
G. Ministar je istako da uvjeti upisa ostaju isti kao i prošle godine za upis u I. godinu studija za
redovite studente. Zatim je istako da će se zaostaci za participacije u troškovima studija za
preddiplomske studije isplatiti do kraja tjedna svim sveučilištima.
Nakon toga Predsjednica Rektorskog zbor je predložila da članovima Rektorskog zbora da se zaključi
da do 6. svibnja 2011. godine sva sveučilišta dostave tekst Natječaja za upis u I. godinu studija i da se
zajednički Natječaj objavi u Vjesniku do polovice svibnja. Članovi Rektorskog zbora prihvatili su
prijedlog Predsjednice Rektorskog zbora i donio sljedeći
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ZAKLJUČAK
1. Sveučilišta će dostaviti do 6. svibnja 2011. godine rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku tekst Natječaja za upis studenta u I. godinu studija u kademskoj
20011/2012. godini.
2. Uvjeti upisa studenta u I. godinu studija koji se odnose na participacije u troškovima
studija (školarine) ostaju isti kao u akademskoj 2010/2011. godini

3. Financiranje visokog obrazovanja i znanosti u 2011. godini
Predsjednica Rektorskog zbora je u uvodnom dijelu ove točke dnevnog reda istaknula je da je
proračun za 2011. godinu svima poznat i postavlja se pitanje financiranja nastavka provedbe
Bolonjskog procesa, nova razvojna radna mjesta, napredovanja nastavnika u zvanja, pitanje
napredovanja asistenata, zatim pitanje napredovanja znanstvenih novaka i njihov prijelaz iz
sustava znanosti u sustav visokog obrazovanja, financiranje znanstvenih projekata i pitanje novih
natječaja za znanstvene projekte, nedostatak sredstava za plaće do kraja godine. Isto tako je
istaknula da pitanje financiranja predviđeno novom zakonskom regulativom u znanosti i visokom
obrazovanju: programski ugovori, treba uvažiti postojeće stanje u sustavu znanosti i visokog
obrazovanja i poziciju sveučilišta. Zatim je otvorila raspravu.
G. Ministar je istako da u sustavu visokog obrazovanja postoji niz problema posebice vezano za
plaće koje čine gotovo 80% proračuna u koji je uključena isplata redoviti plaća za stalno
zaposlene,vanjska suradnja te napredovanja nastavnika i suradnika.
Prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu istako u svojoj raspravi da je proračun objavljen
u Narodnim novinama i to je čvrsti dokument i Ministarstvo nema više novaca nego što je u
proračunu. Međutim Ministarstvo mora težiti da se proračun uredi i da se definiraju stavke kojima
raspolaže sveučilište i da sveučilište upravlja svojim sredstvima u proračunu i treba napraviti
tehničke pripreme za prijelaz na lump sum. Slijedom navedenog smatra da treba prenijeti obračun
bruto plaće sa Ministarstva na sveučilišta i podržava inicijativu Sveučilišta u Zagrebu za prijenos
brutto plaća. Isto tako smatra da se to treba napraviti radi rasterećenja Ministarstva i veće
odgovornosti sveučilišta u trošenju proračunskih sredstava. Isto tako smatra da treba utvrditi način
završetka proračunske godine, no treba razmišljati i o budućnosti i stoga prijenos obračuna bruto
plaća s Ministarstva na sveučilišta treba napraviti i to ide prema programskom financiranju.
Stanislava Rogić,dipl. oec., tajnica Ministarstva je istaknula da se s prijenosom obračuna bruto
plaće neće promijeniti odgovornost za trošenje novaca, plaće su osigurane u proračunu.
Ministarstvo nema dodatnih novaca, prijenos obračuna bruto plaća može se prenijeti na sveučilišta
i to je pitanje trenutka, međutim trebalo bi jedinstven način vođenja obračuna plaća na svim
sveučilištima u okviru proračuna. Posebno je istaknula da su sredstva za plaće osigurana u
proračunu i nema više sredstava, a neka sveučilište nemaju sredstava za plaće i to posebice za
vanjsku suradnju. Zatim je ponovo istaknula da sveučilišta su trebala donijeti odluke u skladu sa
Zakonu o proračunu i po kontima i sastavnicama i to za plaće: plaće za redovan rad stalno
zaposlenih iz redovne djelatnosti sveučilišta, zatim na temelju ugovora o financiranju za redovite
studente u 2010/2011. godini, zatim na temelju Ugovora o subvenciji troškova redovitih studenta
(diplomskih i integriranih studija) u 20101/2011. godini, plaće iz vlastitih prihoda i ostalih izvora,
naknade za vanjske suradnike po svim izvorima, naknade za plaće za vanjske suradnike izvan
sustava znanosti i visokog obrazovanja, zatim plan radnih mjesta koja će obuhvatiti nova razvojna
radna mjesta, sva napredovanja u zvanja, supstitucije i zamjene u 2011. godini, zatim troškove
poslovanja po svim izvorima, zatim studentske programe, zdravstveno osiguranje studenta. Isto
tako Ministarstvo je dostavilo tablice za nastavna opterećenja koja obuhvaćaju kompletnu nastavu
koju izvode nastavnici i suradnici na matičnim fakultetima i vanjskoj suradnji na drugim visokim
učilištima.
Prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku je naglasio da je u okviru
proračunskih sredstava za plaće zbroj svih sredstava koja obuhvaćaju redovite plaće zaposlenika,
nova radna mjesta,napredovanja i vanjsku suradnju i treba prikazati realno stanje na pojedinim
sveučilištima do kraja 2011. godine. Isto tako trebalo bi sveučilištima dostaviti novac za
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participacije u troškovima studija i to 80% sredstava i Ministarstvo bi trebalo utvrditi dinamiku
isplate sredstava. Slijedom navedenog predlaže da sveučilišta naprave svoje procjene za plaće do
kraja 2011. godine i Ministarstvu da prema podacima sveučilišta izradi analizu za plaće i da se
financiranje sveučilišta u ovoj godini raspravi na posebnoj sjednici Rektorskog zbora.
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu u svojoj raspravi je posebno istako da
proračun ne rješava neke teme i to posebice pitanje vanjske suradnje koja nije definirana, zatim
lump sum i pitanje plaća, pitanje ljudskih resursa, nema elemenata racionalizacije i nema
mogućnosti razvoja s proračunom u kojem veliki dio proračuna su plaće. Isto tako ništa se ne
rješava i sve ostaje isto i smatra da se na ovaj način kako je strukturiran proračun sredstva
prelijevaju i stoga se trebaju ozbiljni nastaviti pregovori, pitanje je kako omogućiti razvoj
sveučilišta s istim sredstvima u proračunu. Zatim je upoznao članove Rektorskog zbora da je pisao
Predsjednici Vlade RH kako bi je upoznao sa stanjem na Sveučilištu u Zagrebu, međutim nije
dobio odgovor, stoga predlaže da Rektorski zbor izvijesti Predsjednicu Vlade RH o stanju na
sveučilištima.
G. Ministar je istako da nije problem prijenosa bruto plaća na sveučilišta i to se može riješiti vrlo
brzo na temelju ugovora. Međutim i dalje ostaje problem vanjske suradnje, napredovanja, novih
radnih mjesta i povećanja sredstava za plaće tijekom proračunske godine. Isto tako smatra da se
može organizirati prijem rektora kod gospođe Predsjednice Vlade RH ili sjednica Rektorskog
zbora na kojoj će sudjelovati gospođa Predsjednica Vlade RH.
Nakon toga Predsjednica Rektorskog zbora je zaključila raspravu i predložila da Rektorski zbor
zaključi da je su sva sveučilišta obvezna izraditi procjenu minimalno potrebnih sredstava za
završetak proračunske 2011. godine, zatim dostaviti u roku od 15 dana popunjene tablice s
nastavnim opterećenjima, zatim da g. Ministar predloži gospođi Predsjednici Vlade RH da na
sudjeluje na jednoj od sljedećih sjednica Rektorskog zbora, kako bi je upoznali sa stanjem na
sveučilištima. Rektorski zbor je prihvatio prijedlog Predsjednice Rektorskog zbora i donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Sveučilišta su obvezna izraditi procjenu minimalno potrebnih sredstava za 2011. godinu
i dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.
2. Nastavna opterećenja nastavnika i suradnika prema tablicama koje je dostavilo
Ministarstvo, sveučilišta će objediniti sa svih sastavnica i u roku od 15 dana dostaviti
Ministarstvu.
3. Na jednoj od sljedećih sjednica Rektorskog zbora prema raspoloživom terminu koji će
dogovoriti dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanost, obrazovanja i športa sudjelovat će
gospođa Predsjednica Vlade RH kako bi je Rektorski zbor upoznao sa stanjem na
sveučilištima i financiranjem znanosti i visokog obrazovanja
4. 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 u skladu s utvrđenom dinamikom s prethodne sjednice
Rektorskog zbora, Povjerenstvo izradu popisa akademskih i stručnih naziva i dr. sc. A. Hunjet,
dostavili su Rektorskom zboru Popisa akademskih i stručnih naziva te akademskih stupnjeva prema
priloženim tablicama koje su u materijalima za ovu sjednicu. Zatim je istako da u tablici Popis
akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kartica posebno su označeni Sveučilište u
Zagrebu i Sveučilište u Zadru za podatke i dokumentacije koja nije dostavljena u Ministarstvo za
navedene studijske programe, stoga trebaju što prije dostaviti Isto tako Sveučilište u Osijeku treba
dostaviti područje i polje u okviru interdisciplinarnog za navedene interdisciplinarne studije.
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Navedenu dokumentaciju treba dostaviti i dopunu podataka treba Ministarstvu kako bi se utvrdio
konačni prijedlog Popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva.
U drugoj tablici pod nazivom Dopuna popisa stručnih naziva i njihovih kartica za studijski program
Menadžment Veleučilišta u Šibeniku nema Dopusnice, koja se očekuje vrlo brzo tako da se navedena
Dopuna opisa stručnih naziva može objaviti.
U trećoj tablici pod nazivom Dopuna popisa odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima
se izjednačava stručni naziv stečen završetkom stručnoga diplomskog studija u trajanju kraćem od tri
godine je najveći problem i to za stručne studije koji su se izvodili prije provedbe Bolonjskog procesa,
a isti se više ne izvode i pitanje kako ih izjednačiti. Slijedom navedenog Sveučilište u Zagrebu i
Sveučilište u Rijeci trebaju dostaviti kako je navedeno u tablici posebno obrazloženje prijedloga i
usporedni studijski program. Slijedom navedenog prof. dr. sc. Ivan Pavić, predjednik Povjerenstva
predložio je da se navedene dopune i obrazloženja dostave u roku od 15 dana dr. sc. Anici Hunjet u
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i nakon toga objavila bi se u Narodnim novinama dopuna
popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva i njihovih kratica, sukladno Zakonu o akademskim i
stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine, broj 107/07.).
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila je Predsjedniku Povjerenstva i predložila da Rektorski zbor
prihvati prijedlog predsjednika Povjerenstva. Rektorski zbor je prihvatio prijedlog prof. dr. sc. Ivana
Pavića, predsjednika Povjerenstva i donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Sveučilišta i veleučilišta navedena u tablicama 1., 2. i 3. za dopunu podataka Popisa
akademskih naziva i akademskih stupnjeva te Popisa stručnih naziva i Popisa
odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv
stečen završetkom stručnoga diplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine trebaju
u roku od 15 dana dostaviti dokumentaciju i potrebna obrazloženja Ministarstvu
znanosti, obrazovanja i športa.
2. U skladu s točkom 1. ovog zaključka na sljedećoj sjednica Rektorskog zbora u svibnju
utvrdit će se konačni Popis akademskih i stručnih naziva te akademskih stupnjeva za
objavu u Narodnim novinama.
5. Prijedlozi zakona: Zakon o sveučilištima, Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o
znanosti
Predsjednica Rektorskog zbora je predložila da u okviru ove točke dnevnog reda članove Rektorskog
zbora izvijesti g. Ministar.
G. Ministar je upoznao članove Rektorskog zbora da je 19. travnja 2011. godine u Ministarstvu održan
zajednički sastanak svih triju prosudbenih povjerenstava za izradu Zakona o sveučilištu, Zakona o
znanosti i Zakona o visokom obrazovanju. Na zajedničkom sastanku prosudbenih povjerenstava
Ministarstvo je predstavilo izmijenjene nacrte prijedloga zakona koji uključuju i izmjene dogovorene
na prosudbenim povjerenstvima i tekstovi navedenih nacrta prijedloga zakona iz područja
znanosti i visokog obrazovanja upućeni su u proceduru nadležnim tijelima. Tekstovi navedenih
zakona objavljeni su na Internet stranicama Ministarstva. Zatim je upoznao članove Rektorskog zbora
da Ministarstvo predlaže donošenje zakona kroz dva čitanja u Hrvatskom saboru, stoga svi
zainteresirani mogu u produljenoj javnoj raspravi do II. čitanja u Hrvatskom saboru podnositi
prijedloge, primjedbe na nacrte prijedloga zakona. Isto tako procjena je da bi se novi zakoni u sustavu
znanosti i visokog obrazovanja nakon dva čitanja u Hrvatskom saboru, donijeli 15.srpnja 2011.
godine.
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu postavio je pitanje: Ima li Rektorski zbor stav
o završenim tekstovima nacrta prijedloga zakona iz područja znanosti i visokog obrazovanja i hoće li
podržati njihovo donošenje?
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Predsjednica Rektorskog zbora istaknula da su članovi Rektorskog zbora i prorektori sveučilišta
sudjelovali u radu prosudbenih povjerenstava na kojima su iskazali svoje stavove i više to nije
potrebno.
G. Ministar je ponovo naglasio da su svi pozvani da dostavljaju primjedbe i do danas je pristiglo još
desetak primjedbi. Produljena javna rasprava traje do II.čitanja u Hrvatskom saboru, što znači oko
mjesec dana.
Nakon toga Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila je g. Ministru na informacijama o završenim
tekstovima nacrta prijedloga zakona iz područja znanosti i visokog obrazovanja, koje Rektorski zbor
prima na znanje.
6. Različito
U okviru ove točke dnevnog reda za sjednicu su dostavljeni dopunski materijali svim članovima
Rektorskog zbora i Predsjednica Rektorskog zbora je predložila da u okviru točke 6. dnevnog reda
prema predloženim podtočkama kako slijedi: 6.1. Prijedlog za pokroviteljstvo 7. Sajma stipendija i
prateće obrazovne ponude; 6.2. Prijedlog za imenovanje članova Hrvatske stručne skupine za
Bolonjski proces i 6.3. Mišljenje europske konferencije o budućnosti kohezijske politike te 6.4.
Prijedlog Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora za
nastavna zvanja da ih Rektorski zbor pojedinačno razmotri, što je prihvaćeno.
6.1. Prijedlog za pokroviteljstvo 7. Sajma stipendija i prateće obrazovne ponude
Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove Rektorskog zbora da je 8. travnja 2011. godine
dostavljen zahtjev s kompletnom dokumentacijom Instituta za razvoj obrazovanja za prihvaćanje
pokroviteljstva 7. Sajma stipendija i prateće obrazovne ponude. Rektorski zbor je od 2007. godine
prihvaćao pokroviteljstvo Sajma, stoga je predložila da Rektorski zbor nastavi suradnju s Institutom za
razvoj obrazovanja i prihvati pokroviteljstvo.
Rektorski zbor je prihvatio prijedlog Predsjednice Rektorskog zbora i donio sljedeću
ODLUKU
Rektorski zbor prihvaća pokroviteljstvo 7. Sajma stipendija i prateće obrazovne ponude koji
će se održati 19. listopada 2011. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu o
organizaciji Instituta za razvoj obrazovanja.
6.2. Prijedlog za imenovanje članova Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces
U okviru ove točke Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove Rektorskog zbora da je
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dostavilo 19. travnja 2011. godine Prijedlog za imenovanje
članova Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces s kompletnom dokumentacijom o provedbi
Natječaja za izbor Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces objavljenog 17. veljače 2011. godine
i zaključenog 6. ožujka 2011. godine. Dokumentacija sadrži: imenovanje i način rada Povjerenstava za
izbor članova Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces, izradu konačnog prijedloga članova
Stručne skupine za Bolonjski proces i bodovnu listu svih kandidata. Prof. dr. sc. Pavo Komadina,
prorektor Sveučilišta u Rijeci je da su u Bodovnoj rang listi kandidata napravi ispravka kod prof. dr.
sc. Ivana Padjena u supcu pod nazivom Institucija umjesto Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u
Zagrebu treba pisati Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.
Zatim je Predsjednica Rektorskog zbora istaknula da Povjerenstvo predlaže imenovanje Hrvatske
stručne skupine za Bolonjski proces kako slijedi:
Predstavnici Sveučilišta:

1. Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, prorektorica za studente i studija Sveučilišta u Zagrebu
2. Prof. dr. sc. Mile Dželalija, redoviti profesor Sveučilišta u Splitu
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3. Prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za istraživanje i tehnologiju Sveučilišta u
Zagrebu
4. Doc. dr. sc. Leonardo Marušić, docent Sveučilišta u Zadru
5. Prof. dr. sc. Ivan Padjen, redoviti profesor Sveučilišta u Rijeci

Predstavnici Veleučilišta i visokih škola
1. Dr. sc. Žarko Nožica, profesor visoke škole, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu
2. Iva Biondić, prodekanica za nastavu Visoke novinarske škole u Zagrebu
Predstavnici studenata:
1. Zoran Knežević, student (studentski pravobranitelj) Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci
2. Miljenka Kuhar, poslijediplomska studentica i voditeljica službe, Hrvatski studiji Sveučilišta
u Zagrebu
Slijedom navedenog Rektorski zbor je suglasan s prijedlogom za imenovanje članova Hrvatske
stručne skupine.
6.3. Mišljenje europske konferencije o budućnosti kohezijske politike
U okviru ove točke Predsjednica Rektorskog zbora je 13. travnja 2011. godine dostavila svim
članovima Rektorskog zbora Mišljenje europske rektorske konferencije o budućnosti europske
kohezijske politike na očitovanje. O istom su se očitovali rektori Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u
Splitu te je predložila da se očituju i drugi rektori. Rektorski zbor je podržao prijedlog predsjednice i
donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Mišljenje europske rektorske konferencije o budućnosti europske kohezijske
politike.
6.4. Prijedlog Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku
izbora za nastavna zvanja
Predsjednica Rektorskog zbora predložila je da s prijedlogom Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu
nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja članove Rektorskog zbora upozna
prof. dr. sc. Drago Žagar, prorektor za nastavu i studente i predsjednik Povjerenstva.
Prof. dr. sc. Drago Žagar istako je da je Prijedlog navedene Odluke izrađen prema prijedlozima
Sekcije nastavnika engleskog jezika na nefilološkim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu te prema
prijedlozima sveučilišta i da je poveća broj uvjeta kod predavača i višeg predavača uz uvažavanje
prijedloge nastavnika stranih jezika te kod profesora visoke škole u broju znanstvenih i stručnih
radova što je istaknuto posebno u tekstu Prijedloga Odluke. Za nastavna zvanja lektora i višeg lektora
uvjeti su ostali nepromijenjeni.
Nakon toga Predsjednica Rektorskog zbora otvorila je raspravu.
Prof. dr. sc. Marko Jelić pozdravlja navedeni prijedlog Odluke i intenciju za podizanje uvjeta u
postupku izbora u nastavna zvanja te se predloženi uvjeti u jednom dijelu preklapaju s uvjetima Vijeća
veleučilišta i visokih škola te će iste prezentirati Vijeću veleučilišta i visokih škola na sjednici 4.
svibnja 2011. godine.
Predsjednica Rektorskog zbora predložila je da Vijeće veleučilište i visokih škola razmotri navedeni
prijedlog Odluke i da Uvjeti Rektorskog zbora u postupku izbora u nastavna zvanja budu i uvjeti
Vijeća veleučilišta i visokih škola. Zatim je Predsjednica predložila da se navedeni prijedlog Odluke o
nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja
razmotri na svim sveučilištima i u roku od 15 dana da se dostave primjedbe ili prijedlozi kako bi se na
sljedećoj sjednici donijela Odluka nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku
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izbora u nastavna zvanja i uputila Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje na suglasnost. Rektorski
zbor je prihvatio prijedlog Predsjednice Rektorskog zbora i donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Sveučilišta će u roku o d 15 dana dostaviti svoje primjedbe ili prijedloge na tekst
prijedloga Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u
postupku izbora u nastavna zvanja.
2. Vijeće veleučilišta i visokih škola dostavit će nakon sjednice 4. svibnja 2011. godine svoje
mišljenje o tekstu prijedloga Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne
djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja.
3. Konačni tekst Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti
djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja utvrdit će se na sjednici Rektorskog
zbora u svibnju i uputiti Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje na suglasnost.
6.6. Prijedlog Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove Rektorskog zbora o dopisu predsjednika
Nacionalnog vijeća za znanost da je 26. ožujka 2011. godine iz kojeg je vidljivo da se odgađa izmjena
i dopuna Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama do donošenja novih
zakona u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.
6.7. Nacrt kalendara polaganja ispita Državne mature u školskoj godini 2011/2012.
Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove Rektorskog zbora da je Nacionalni centar za
vanjsko vrednovanje dostavio Nacrt kalendara polaganja ispita državne mature u školskoj godini
2011/2012. godine, koji je dostavljen svim članovima Rektorskog zbora.
Prof. dr. sc. Ivan Pavić predložio je da se rezultati ispita objave 10. srpnja 2012, godine a raspored
upisa da se napravi do 25. srpnja 2012. godine,što znači pomicanje za 5 dana ranije za završetak upisa,
što je prihvaćeno.
6.8. Udio u financiranju Udruge Zajednice knjižnica sveučilišta Hrvatske za 2010. godinu
Predsjednica Rektorskog zbora upoznala je članove Rektorskog zbora da je dostavljen Zaključak s
prethodne sjednice Rektorskog zbora od 24. ožujka 2011. godine predsjedniku Udruge Zajednice
knjižnica sveučilišta Hrvatske mr. sc. Petru Kroli da podnese Izvješće o radu Udruge i prezentira ga
Rektorskom zboru. Izvješće je dostavljeno danas, a Predsjednik Udruge je nazočan na sjednici jer mu
je Sveučilište u Splitu dostavilo Poziv za današnju sjednicu Rektorskog zbora, stoga je predložila da
mr. sc. Petar Krolo prezentira Izvješće članovima Rektorskog zbora.
Mr. sc. Petar Krolo je istako da je osnivačka skupština Udruge održana 17. rujna 2008. u Zadru i da su
udruzi pristupila sva sveučilišta, osim zagrebačkog. Tijekom 2008. i 2009. godine udruga je svoje
aktivnosti uglavnom usmjerila prema implementaciji zajedničkog knjižničnog softvera za potrebe
knjižnica šest sveučilišta. Posebno je u Izvješću istaknuta mogućnost korištenja softvera Aleph u
odnosu na potrebe knjižnica te suradnja s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom na implementaciji
Alepha i otvorena pitanja kao što su pravni okvir suradnje, dostupnost projektne dokumentacije,
prijelaz s nacionalnih (europskih) na američka kataložna pravila, konverzija i doduplikacija postojećih
zapisa. Zatim je istako da neke informacije govore da će se postojeći sustav uz nadogradnju još nekih
komponenti moći koristiti u svim knjižnicama. U Izvješću su istaknute i druge aktivnosti i to stanje
izrade Standarda za visokoškolske knjižnice, prijedlog donošenja novog Pravilnika o obveznom
primjerku, nabavnoj politici, ujednačavanju razine i cijene knjižničnih usluga, koeficijentima
složenosti poslova u knjižničarskoj struci za koje su izrađeni konkretni prijedlozi i upućeni nadležnim
tijelima. Zajednica je razmatrala i nacrte prijedloga zakona u sustavu znanosti i visokog obrazovanja i
svoje prijedloge i primjedbe dostavila senatima sveučilišta, Hrvatskom knjižničnom vijeću i
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Osim toga Udruga je razmatrala i pitanja koja se odnose
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na knjižnično poslovanje i utvrđivanje zajedničkih smjernica za izradu Pravilnika o kvaliteti u
knjižnicama na sveučilištima. i na kraju je istakao da se Udruga trudi dati svoj konstruktivni doprinos
razvoju knjižničarske struke u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.
Predsjednica Rektorskog zbor zahvalila je mr. sc. Petru Kroli na Izvješću, međutim Izvješće ne sadrži
financijski dio koji se odnosi na specifikaciju troškova koje je imala Udruga i to posebice za udio u
financiranju od 15000 kuna godišnje u kojem trebaju sudjelovati sveučilišta i otvorila raspravu.
Prof. dr. sc. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru je istako da su sveučilišta potpisala da će imati
udio u financiranju Zajednice knjižnica sveučilišta Hrvatske u godišnjem iznosu do 15000 kuna. Isto
tako smatra da Izvješće treba sadržavati financijski dio i to posebice specifikaciju troškova Zajednice
knjižnica sveučilišta Hrvatske.
Nakon toga Rektorski zbor je donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Izvješće o radu Udruge Zajednice knjižnica sveučilišta Hrvatske potrebno je dopuniti s
financijskim izvješćem koje će sadržavati specifikaciju troškova Udruge.
6.9. Znanstveni novaci
Prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu upoznao je članove Rektorskog zbora s člankom o
znanstvenim novacima u Slobodnoj Dalmaciji u kojem je objavljen intervju s jednom znanstvenom
novakinjom iz Splita i koji je zbog naslova dobio druge konotacije tako da je javnosti prezentirano da
znanstveni novaci nemaju radno mjesto nakon stjecanja doktorata znanosti. Slijedom navedenog i
zbog iskrivljene slike u javnosti o znanstvenim novacima predlaže da se na jednoj od sljedećih
sjednica Rektorskog zbora provede rasprava o analizi stanja znanstvenih novaka na sveučilištima. što
je prihvaćeno.
6.10. Dan Sveučilišta u Rijeci i održavanje radionice o strateškom upravljanja na
visokoškolskim ustanovama
Prof. dr. sc. Pavo Komadina, prorektor Sveučilišta u Rijeci pozvao je sve članove Rektorskog zbora u
ime Sveučilišta u Rijeci i prof. dr. sc. Pere Lučina, rektora Sveučilišta u Rijeci na svečanost u povodu
Die academicus u četvrtak 19. svibnja u popodnevnim satima uz visoko pokroviteljstvo prof. dr. sc.
Ive Josipovića, predsjednika RH. Zatim u petak 20. svibnja održat će se radionica o strateškom
upravljanju na visokoškolskim ustanovama za članove Rektorskog zbora.
Predsjednica Rektorskog zbora pozvala je sve članove Rektorskog zbora 31. svibnja 2011. godine na
svečanu sjednicu Senata i dodjelu počasnog doktorata gospodinu Jacquesu Paulu Kleinu povodom
proslave Dan Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a zatim je predložila da se sljedeća 7.
sjednica Rektorskog zbora održi 30. svibnja 2011. godine u Osijeku s početkom u 17.00 sati, 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, g. Ministru i predstavnicima Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa i svim nazočnima na sudjelovanju u radu 5. sjednice Rektorskog zbora i
zaključila sjednicu u 13.30 sati.
Zapisnik sastavila:
Zdenka Barišić, mag. iur.

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