Klasa: 602-04/11-01/1
Ur.broj: RZ-01-11-44
Osijek, 30. svibnja 2011.

ZAPISNIK
7. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2010/2011. godini održane 30. svibnja 2011. godine u
vijećnici rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s početkom u17.00

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. Ivan Jurković, prorektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (zamjena za prof. dr.
sc. Roberta Matiješića, rektora Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli)
8. prof. dr. sc. Antun Pintarić, zamjenik predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola
Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa:
1. Stanislava Rogić, dipl. oec., tajnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Ostali nazočni:
1. prof. dr. sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru
2. prof. dr. sc. Vesna Vašićek, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu
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. Antonella Lovrić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zadru
9. Vesna Mijatović, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
10. Dalibor Ivušić, dipl. iur., akademski tajnik Sveučilišta u Dubrovniku
11. 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 7. sjednicu Rektorskog
zbora u akademskoj 2010/2011. godini i pozdravila sve nazočne članove Rektorskog zbora 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:
1. Prihvaćanje zapisnika 6. sjednice Rektorskog zbora od 27. travnja 2011. godine
2. Financiranje sustava visokog obrazovanja i znanosti u 2011. godini
3. Prijedlog izmjena i dopuna Popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva (izvjestitelj:
prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor, predsjednik Povjerenstva)

4. Prijedlog Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku
izbor u nastavna zvanja
5. Natječaj za upis studenta u I. godinu diplomskih studija
6. Različito

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.
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu istako je primjedbu na stranici 5.
Zapisnika koja se odnosi na njegovo pitanje koje je imalo drugu formulaciju koja glasi: Hoće li
Rektorski zbor imati izjavu za medije o zakonima?
Članovi Rektorskog zbora nisu imali drugih primjedbi na tekst Zapisnika te je Zapisnik 6.
sjednice Rektorskog zbora od 27. travnja 2011. godine uz prihvaćenu izmjenu teksta Zapisnika na
stranici pod točkom 5. prof. dr. sc. Alekse Bjeliša, rektora Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno
prihvaćen.

2. Financiranje sustava visokog obrazovanja i znanosti u 2011. godini
Predsjednica Rektorskog zbora je u uvodnom dijelu ove točke dnevnog reda istaknula je da u
skladu s Zaključkom s 6. sjednice Rektorskog zbora sveučilišta su bila obvezna izraditi procjenu
minimalno potrebnih sredstava za 2011. godinu i dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.
Zatim je istaknula da je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izradilo procjenu i dostavilo je
Ministarstvu i procjena je 30 milijuna kuna i otvorila raspravu.
Prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu u svojoj raspravi je naglasio da Sveučilište
u Splitu je također izradilo procjenu minimalno potrebnih sredstava za 2011. godinu i ona je kao i za
Sveučilište u Osijeku oko 30 milijuna kuna.
Prof. dr. sc. Vesna Vašićek, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu je istaknula da je Sveučilište u
Zagrebu izradilo procjenu i prezentiralo je Ministarstvu i ona iznosi 55,5 milijuna kuna, 12 milijuna
kuna za vanjsku suradnju, 26 milijuna kuna za božićnice, naknade za posebne uvjete rada oko 6
milijuna kuna te za rad mentora oko 1 milijun kuna.
Prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku je naglasio da je Sveučilište u
Dubrovniku također izradilo procjenu koja iznosi 2,2 milijuna kuna od toga oko 1,5 milijun za
školarine za diplomske studije i za plaće oko 700 tisuća kuna.
Prof. dr. sc. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru istako je da procjena Sveučilišta u Zadru je
oko 4 milijuna kuna od toga su božićnice oko 1,5 milijun kuna.
Prof. dr. sc. Pavao Komadina, prorektor Sveučilišta uz Rijeci je u svojoj raspravi također naglasio
da je Sveučilište u Rijeci napravilo procjenu i da je ona kao i za Sveučilište u Osijeku oko 30 milijuna
kuna.
Prof. dr. sc. Ivan Jurković, prorektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli istako je da Sveučilište u
Puli nema problema i da su u okviru proračunskih sredstava.
Stanislava Rogić,dipl. oec., tajnica Ministarstva je istaknula da je Ministarstvu pisanu procjenu
primilo od Sveučilišta u Osijeku od drugih sveučilišta nije primilo procjenu, imalo je razgovore sa
Sveučilištem u Zagrebu te da je dobilo sve podatke od veleučilišta.. Zatim je ponovo istaknula da
sveučilišta su trebala donijeti odluke u skladu sa Zakonom 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
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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. Međutim sveučilišta nisu dostavila popunjene tablice s
traženim podacima i predložila je da što prije dostave procjene, odluke u skladu sa Zakonom o
proračunu te nastavna opterećenja i Ministarstvo je spremno razgovarati sa svakim sveučilištem.
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu je istako da Rektorski zbor nema
odgovarajućeg sugovornika na ovoj sjednici i na prošloj sjednici je istako probleme 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 nastaviti ozbiljni pregovori. Zatim je posebno istako da
procjene postoje i s njima je upoznato Ministarstvo. Isto tako evidentno je da postoje problemi u
sustavu i očekuje da se nešto poduzme i da dobije odgovore od g. Ministra na sjednici Rektorskog
zbora.
Prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu je također naglasio da postoje ozbiljni problemi
u sustavu i financijska situacija je teška, postavio je pitanje potpisivanja novih ugovora za
preddiplomske studije za I. godinu studija te školarine za diplomske studije, stoga je predložio da se
utvrde rokovi za dostavu prijedloga ugovora za preddiplomske studije od Ministarstva, rokovi za
dostavu nastavnih opterećenja.
Stanislava Rogić,dipl. oec., tajnica Ministarstva je istaknula da će se školarine za diplomske
studije isplatiti Ministarstvo i već su pripremljene za isplatu svim sveučilištima.
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. Rektorski zbor je prihvatio prijedlog Predsjednice Rektorskog zbora i donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Sveučilišta su obvezna izraditi procjenu minimalno potrebnih financijskih sredstava za
2011. godinu i dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa najkasnije do 15.
lipnja 2011. godine.

2. Nastavna opterećenja nastavnika i suradnika prema tablicama koje je dostavilo
Ministarstvo, sveučilišta će objediniti sa svih sastavnica i najkasnije do 15 lipnja 2011.
godine dostaviti Ministarstvu.
U okviru ove točke dnevnog reda Predsjednica je predložila da Rektorski zbor predloži Ministarstvu
da izradi prijedloge novih ugovora za financiranje troškova preddiplomskih, integriranih i stručnih
studija za redovite studente koji upisuju I. godinu studija u akademskoj 2011/2012 godini. Rektorski
zbor je podržao prijedlog Predsjednice i donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Rektorski zbor predlaže Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa da najkasnije do 15. lipnja
2011. godine dostavi sveučilištima prijedlog Ugovora za financiranje troškova sveučilišnog
preddiplomskog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija te stručnog studija
za redovite studente u akademskoj 2011/2012. godini
U okviru ove točke dnevnog reda prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu postavio je pitanje
znanstvenih novaka i njihovog prijelaza iz sustava znanosti u sustav visokog obrazovanja. Zatim je
istako da je Sveučilište u Splitu napravilo cjelovitu analizu znanstvenih novaka u 2011. i za 2012.
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godinu prema podacima o početku novačkog staža, stjecanju doktorata znanosti, izboru u višeg
asistenta, mogući izbor u docenta, ima nastavnu normu i hoće li se zapošljavanjem znanstvenog
novaka odnosno docenta u sustavu visokog obrazovanja smanjiti vanjska suradnja. Zatim je istako da
je gubitak znanstvenih novaka gubitak za znanost, ali i za sveučilišta. Slijedom navedenog predlaže da
sva sveučilišta naprave analize i dostave Ministarstvu, a Ministarstvo da ponudi rješenje.
Predsjednica Rektorskog zbora podržava prijedlog rektora Sveučilišta u Splitu i istaknula je da
je osječkog Sveučilište u svom Planu radnih mjesta u 2011. godini posebno iskazalo 36 znanstvenih
novaka koji će ostvariti u 2011. godine uvjete za napredovanje u docenta. Isto tako je naglasila je
problem znanstvenih novaka poznat i da treba naći odgovarajuća rješenja za mlade znanstvenike u
sustavu visokog obrazovanja posebice zbog činjenice da su u njihovo znanstveno osposobljavanje
uložena velika sredstva, a u sustavu visokog obrazovanja postoji potreba za zapošljavanjem docenata.
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu je naglasio da nema novog zapošljavanja i
znanstveno novaci nakon isteka ugovora bit će otvoreni za privatni sektor, a postavlja se pitanje što će
biti u sveučilišnom sustavu za par godina i gdje će se naći prostor za razvoj sveučilišta i obnavljanje
znanstveno-nastavne strukture. Isto tako smatra da se za znanstvene novake treba tražiti rješenja i treba
voditi jedinstvenu politiku. Zagrebačko Sveučilište je napravilo analizu i dostavit će svoje tablice,
međutim trebaju odgovori i rješenje problema znanstvenih novaka u sustavu.
Nakon toga Predsjednica Rektorskog zbora zaključila je raspravu i predložila da prof. dr. sc. Ivan
Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu dostavit tablice i sva sveučilišta da do 15. lipnja da naprave analizu
znanstvenih novaka u 2011. i 2012. godini i dostave Ministarstvu. Rektorski zbor je prihvatio
prijedlog Predsjednice Rektorskog zbora i donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Sveučilišta su obvezna izraditi analizu znanstvenih novaka i to: pregled znanstvenih
novaka prema znanstvenom području, polju i grani, pregled broja znanstvenih novaka
koji će u 2011. godini steći akademski stupanj doktora znanosti i napredovati u svojstvu
višeg asistenta; pregled znanstvenih novaka koji će 2011. i 2012. godini ostvariti uvjete
za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i znanstveno-nastavno zvanje
docenta.
2. Analizu znanstvenih novaka navedenu u točki 1. sveučilišta će objediniti sa svih
sastavnica i najkasnije do 15 lipnja 2011. godine dostaviti Ministarstvu.

3. 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 sa Zaključkom s prethodne sjednice sjednice
Rektorskog zbora, Povjerenstvo izradu popisa akademskih i stručnih naziva i dr. sc. A. Hunjet, je
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
Splitu. Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Rijeci i za navedene studijske programe treba još
Povjerenstvo provesti raspravu oko predloženih akademskih naziva i kratica kako bi se utvrdio
konačni prijedlog Popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva.
U drugoj tablici pod nazivom Dopuna popisa stručnih naziva i njihovih kartica s kojima se izjednačava
stručni naziv stečen završetkom stručnoga dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine
evidentno je da ima novih prijedloga sa Sveučilišta u Zagrebu i da je ih potrebno raspraviti.
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U trećoj tablici pod nazivom Dopuna popisa odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica ima
prijedlog Sveučilišta u Rijeci za stručni studij primaljstvo te prijedlog visokog učilišta Effectus-visoka
škola za financije i pravo-stručni studij financije i pravo koji je za raspravu. Slijedom navedenog prof.
dr. sc. Ivan Pavić, predsjednik Povjerenstva predložio je da Povjrenstvo raspravi naveden prijedlog
prema tablicama i nakon toga sve što je čisto da se objavi u Narodnim novinama.
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
Dopuna 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 nakon provedene
rasprave na Povjerenstvu objavit će u Narodnim novinama.

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 u skladu s Zaključkom Rektorskog
zbora s prethodne sjednice dostavljen svim sveučilištima i nije bilo primjedbi niti novih prijedloga na
dostavljeni tekst prijedloga Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u
postupku izbora u nastavna zvanja. Vijeće veleučilišta i visokih škola dostavilo je Zaključaka sa svoje
sjednice održane 4. svibnja 2011. godine kojim daje pozitivno mišljenje o tekstu prijedloga Odluke o
nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja.
Slijedom navedenog predlaže da Rektorski zbor prihvati konačni tekst Odluke o nužnim uvjetima za
ocjenu nastavne i stručne djelatnosti djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja.
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila je predsjedniku Povjerenstva i otvorila raspravu. Članovi
Rektorskog zbora nisu imali primjedbi niti novih prijedloga na tekst Odluke o nužnim uvjetima za
ocjenu nastavne i stručne djelatnosti djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, stoga je
Predsjednica predložila da Rektorski zbor donese Odluku o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i
stručne djelatnosti djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja i uputi je Nacionalnom vijeću za
visoko obrazovanje na dobivanje suglasnosti. Rektorski zbor je prihvatio prijedlog Predsjednice
Rektorskog zbora i donio sljedeću

ODLUKU
o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u
nastavna zvanja
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u
nastavna zvanje je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Odluka se upućuje Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje radi dobivanja suglasnosti u
skladu s člankom 7. stavkom 2. podstavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju.

5. Natječaj za upis studenta u I. godinu diplomskih studija
U okviru ove točke dnevnog reda Predsjednica rektorskog zbora predložila je da se provede rasprava o
diplomskim studijima, načinu financiranja u akademskoj 201172012. godini, objavi zajedničkog
natječaja ili pojedinačno svako sveučilište.
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Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš je istako da je Sveučilište u Zagrebu pripremilo svoju Odluku za diplomske
studije i prema planu je do 14. lipnja 2011. godine.
Prof. dr. sc. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru predlaže da se objavi zajednički Natječaj za
diplomske studije za sva sveučilišta.
Prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu predlaže da se izradi novi model financiranja
diplomskih studija i novih ugovora.
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu istako je da je 2008. godine donijeta pogrešna
odluka prof. dr. sc. Dragana Primorca, bivšeg ministra znanosti, obrazovanja i športa kojom se ukida
školarina na diplomskim studijima čime je nanijeta šteta sustavu, a posebice zagrebačkim fakultetima.
Ministarstvo i dalje slijedi politiku bivšeg ministra Primorca koja je štetna za sustav.
Prof. dr. sc. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru smatra da je trebalo pitanje financiranja
diplomskih studija otvorit prije 6 mjeseci, a danas je to kontraproduktivno. Novi model financiranja
diplomskih studija može se raspraviti za sljedeću 2012/2013. akademsku godinu.
Predsjednica Rektorskog zbora predložila je da prof. dr. sc. Ivan Pavić izradi prijedlog novog modela
financiranja diplomskih studija i da o istome raspravi Rektorski zbor, a natječaj za diplomske studije
da se objavi u prvoj polovici rujna. Rektorski zbor je podržao prijedlog Predsjednice Rektorskog zbora
i donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Novi model financiranja diplomskih studija pripremit će prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor
Sveučilišta u Splitu i prezentirati ga Rektorskom zboru.
6. Različito
6.1. Preporuka Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva
Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove Rektorskog zbora o dopisu gospođe Vesne
Širanović, ravnateljice Uprave za međugeneracijsku solidarnost Ministarstva obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti od 20. svibnja 2011. godine. Jedna od mjera za razvoj volonterstva u
okviru Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva odnosi se na
izradu modela institucionalnog priznavanja volonterskog rada kao preduvjeta za dugoročni razvoj
kulture volontiranja i ostvarivanja prednosti u korištenju javnih usluga ili kod zapošljavanja. Zatim je
istaknuta potreba sustavnog obuhvata vrednovanja volonterskog rada u sklopu ustanova visokog
obrazovanja te prijedlogu formiranja nacionalne inicijative na razini sveučilišta koja će imati zadatak
razmjenjivati primjere pozitivne prakse i razrađivati modele primjenjive na pojedinim fakultetima, što
je istaknuto kao preporuka sveučilištima.
6.2. Međunarodno vanjsko vrednovanje Agencije za znanost i visoko obrazovanje u cilju ostvarivanja
punopravnog članstva u ENQA.
U okviru ove točke dnevnog reda Predsjednica Rektorskog zbora upoznala je članove Rektorskog
zbora s materijalima koje je dostavila Agencija za znanost i visoko obrazovanje, a koji se odnose na
međunarodno vanjsko vrednovanje Agencije u cilju ostvarivanja punopravnog članstva u ENQA.
Agencija za znanost i visoko obrazovanje ulazi u posljednju fazu postupka za postizanje punopravne
članice u Europskom udruženju za osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA) te moli za
suradnju Rektorski zbor. Zatim je istaknuto da će 7. i 8. lipnja Agenciju posjetiti povjerenstvo koje
provodi međunarodno vanjsko vrednovanje na temelju kojeg će se odlučiti ispunjava li Agencija
kriterije za punopravno članstvo u ENQA i tijekom dvodnevnog posjeta povjerenstvo će obaviti
razgovore s upravnom i djelatnicima Agencije, visokim učilištima i znanstvenim organizacijama te
dionicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Isto tako Agencija predlaže predstavnike
hrvatskih visokih učilišta za sudjelovanje u razgovoru s međunarodnim povjerenstvom u okviru
vanjskog vrednovanja Agencije kako slijedi: prof. dr. sc. Danica Škara, Sveučilište u Splitu, prof. dr.
sc. Ružica Beljo Lučić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, Fakultet
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organizacije i informatike u Varaždinu, Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Deluka Tibljaš, Građevinski
fakultet Sveučilišta u Rijeci, doc. dr. sc. Sanja Lončar Vicković, Građevinski fakultet Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prof. dr. sc. Vesna Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva
Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Zlatko Ćesić, Veleučilište Marko Marulić u Kninu.
Rektorski zbor je jednoglasno podržao navedeni prijedlog predstavnika hrvatskih visokih
učilišta za sudjelovanje u razgovoru s međunarodnim povjerenstvom u okviru vanjskog
vrednovanja Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
Nakon toga Predsjednica Rektorskog zbora još jednom je podsjetila članove rektorskog zbora da sva
sveučilišta dostave materijale u skladu sa zaključcima u okviru točke 2. dnevnog reda do 15. lipnja u
Ministarstvo i zatim je predložila da se sljedeća sjednica Rektorskog zbora održi početkom srpnja, što
je prihvaćeno. Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila je svim članovima Rektorskog zbora i gospođi
Stanislavi Rogić, dipl. oec. tajnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i svim nazočnima na
sudjelovanju u radu 6. sjednice Rektorskog zbora i pozvala sve nazočne na svečanu sjednicu Senata
31. svibnja 2011. u Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku u povodu proslave Dana Sveučilišta u
Osijeku i zaključila sjednicu u 18.45 sati.
Zapisnik sastavila:
Zdenka Barišić, mag. iur.

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