Klasa: 602-04/11-01/1
Ur.broj: RZ-01-11-45
Osijek, 27. rujna 2011.

ZAPISNIK
8. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2010/2011. godini održane 27. rujna 2011, godine u
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. 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. Ivan Jurković, prorektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (zamjena za prof. dr.
sc. Roberta Matijašića, 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. Vito Turšić, dipl.iur., ravnatelj Uprave za visoko obrazovanje
2. Stanislava Rogić, dipl. oec., tajnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
3. Luka Juroš, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Ostali nazočni:
1. prof. dr. sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru
2. prof. dr. sc. Drago Žagar, prorektor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
3. prof. dr. sc. Dražen Barković, prorektor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
4. prof. dr. sc. Rudolf Emert, prorektor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
5. Ivan Drabek, predstavnik Svjetske banke u RH
6. Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci
7. Antonella Lovrić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zadru
8. Vesna Mijatović, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
9. Branko Putica, dipl. iur., akademski tajnik Sveučilišta u Dubrovniku
10. 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 8. 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.
2.
3.
4.

Prihvaćanje zapisnika 7. sjednice Rektorskog zbora od 30. svibnja 2011. godine
Vanjska suradnja u akademskoj 2010/2011. i akademskoj 2011/2012. godini
Diplomski studiji
Informacija o tijeku reakreditacije i tematskog vrednovanja

5. Imenovanje predsjednika Rektorskog zbora u akademskoj 2011/2012. godini
6. Različito
Predsjednica Rektorskog zbora upoznala je članove Rektorskog zbora s prijedlozima za dopunu
dnevnog reda: Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli, Sveučilišta u Zagrebu te Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa i predložila izmjenu i dopunu dnevnog reda kako sljedi:
Točka 6. mijenja se i glasi: Izjednačavanje akademskih naziva za učitelje koji su završili stručni
Učiteljski studij
Zatim dodaju se nove točke 7., 8. 9.10. i 11. koje glase:
7. Polazišni prilozi za rad na strategiji istraživačkog i visokoobrazovnog sustava Republike
Hrvatske
8. IPA projekt-Nacionalni informacijski sustav visokog obrazovanja i znanosti
9. Imenovanje članova Savjeta Autentikacijske i autorizacijeske infrasterukture
znanosti i visokog obrazovanja
10. Provedba programskih ugovora u 2011/2012. godini
11. Različito
1. Prihvaćanje zapisnika 7. sjednice Rektorskog zbora od 30. svibnja 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 primjedbi niti prijedloga za izmjenu teksta Zapisnika te
je Zapisnik 7. sjednice Rektorskog zbora od 30. svibnja 2011. godine jednoglasno prihvaćen.

2. Vanjska suradnja u akademskoj 2010/2011. i akademskoj 2011/2012. godini
Predsjednica Rektorskog zbora u okviru ove točke dnevnog rada provede rasprava o vanjskoj
suradnji i isplati vanjske suradnje za proteklu akademsku godinu te o načinu sklapanja ugovora za
vanjske suradnje za sljedeću akademsku godinu s obzirom na činjenicu da su fakulteti donijeli
Izvedbene planove nastave i potrebno je osigurati izvedbu nastave na kolegijima koje izvode vanjski
suradnici na pojedinim sveučilišnim studijima. Zatim je predložila da gospođa Stanislava Rogić, dipl.
oec., tajnica Ministarstva upozna članove Rektorskog zbora s dinamikom isplate vanjske suradnje za
prošlu akademsku godinu
Stanislava Rogić,dipl. oecc., tajnica Ministarstva je istaknula da neće biti rebalansa proračuna i
Ministarstvo raspolaže sa sredstvima u okviru proračunskih sredstava. Sveučilišta su trebala u skladu
sa Zaključkom Rektorskog zbora od 30. travnja 2011. godine do 15. lipnja 2011. godine dostaviti
Ministarstvu popunjene tablice s nastavnim opterećenjima koja obuhvaćaju kompletnu nastavu koju
izvode nastavnici i suradnici na matičnim fakultetima i vanjskoj suradnji na drugim visokim učilištima
prema Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje. Međutim, pojedina sveučilišta nisu
dostavila popunjene tablice s traženim podacima, a Ministarstvo je spremno razgovarati sa svakim
sveučilištem na temelju dostavljenih podataka.
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu je istako da i na prošloj sjednici je istako
probleme vezano za vanjsku suradnju i potraživanja za prošlu godinu na pojedinim fakultetima
Sveučilišta u Zagrebu i stoga se trebaju nastaviti ozbiljni pregovori posebice oko dinamike isplate
vanjske suradnje.
Predsjednica Rektorskog zbora ponovo je istaknula da osim isplate vanjske suradnje za prošlu
godinu postavlja se pitanje novih ugovora za vanjsku suradnju za akademsku 2011/2012. godinu s
obzirom da započinje nastava i da su angažirani vanjski suradnici. Zatim je postavila konkretno pitanje
vezano za podatke o nastavnim opterećenjima koja obuhvaćaju kompletnu nastavu koju izvode
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nastavnici i suradnici na matičnim fakultetima i vanjskoj suradnji na drugim visokim učilištima koje je
Sveučilište u Osijeku dostavilo u skladu sa Zaključkom Rektorskog zbora.
Gđa Stanislava Rogić, dipl.oec.,tajnica Ministarstva istaknula je da je Sveučilište u Osijeku
dostavilo sve podatke i Ministarstvo je spremno za razgovor sa Sveučilištem u Osijeku.
Prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci istako je posebice problem isplate vanjske
suradnje na umjetničkim akademijama.
Gđa Stanislava Rogić, dipl.oec.,tajnica Ministarstva upoznala je Rektorski zbor da će se isplata
vanjske suradnje prvo biti na umjetničkim akademijama u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.
Nakon toga Predsjednica Rektorskog zbora je zaključila raspravu i predložila da Rektorski zbor
zaključi da je su sva sveučilišta koja nisu dostavila podatke o vanjskoj suradnji i nastavnim
opterećenjima što prije dostave podatke i zatim da se obave razgovori u Ministarstvu sa svakim
pojedinim sveučilištem prema dinamici koje će dogovoriti sveučilišta i Ministarstvo. Rektorski zbor je
prihvatio prijedlog Predsjednice Rektorskog zbora i donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. U skladu sa Zaključkom Rektorskog zbora od 30. svibnja 2011. godine sveučilišta koja
nisu dostavila nastavna opterećenja nastavnika i suradnika te vanjskih suradnika prema
tablicama koje je dostavilo Ministarstvo obvezuje se u roko u od sedam (7) dana
dostaviti podatke,

2. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i šport prema dostavljenim podacima utvrdit će
termine razgovora s pojedinim sveučilištima o načinu isplate vanjske suradnje za
akademsku 2011/2012. godinu te financijskim sredstvima za vanjsku suradnju za
sljedeću akademsku 2011/2012. godinu.

3. Diplomski studiji
U okviru ove točke dnevnog reda Predsjednica je predložila da Rektorski zbor provede raspravu o
financiranju diplomskih studija i istaknula da je na temelju dostavljenih ugovora od Ministarstva
financiranje troškova diplomskih studija isto kao i prošle godine. Zatim je predložila da prof. dr. sc.
Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu upozna Rektorski zbor s modelom financiranja diplomskih
studija koji je predlagao na sjednici Rektorskog zbora u travnju.
Prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu ukratko je istaknuo da financiranje
diplomskih studija može ići u dva smjera: sustav kreditiranje (stipendiranja) studenata; linearni model
i razmjerni dio školarine prema ostvarenim ECTS bodovima od 41 do 52 ECTS boda.
Predsjednica Rektorskog zbora načelno podržava prijedlog rektora Sveučilišta u Splitu,
međutim kako dalje s diplomskim studijima i uskoro započinje I. godina diplomskih studija u
akademskoj 2011/2012. godini, što će biti s II. godinom studija.
Prof. dr. sc. I. Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu istako je da je Senat Sveučilišta jednoglasno
prihvatio Ugovor za financiranje troškova diplomskih studija za I. godinu u akademskoj 201172012.
godini. Zatim je istaknuo da treba izraditi cjelovite analize i procjenu troškova diplomskih studija i
donijeti odluke za pet godina, će svoje tablice, međutim trebaju odgovori i rješenje problema
znanstvenih novaka u sustavu.
Prof. dr. sc. Alkesa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu istako je da Sveučilište u Zagrebu je
2007. godine izradilo sustav vrednovanja prema uspješnosti studenata tijekom studija i dalje je uspjeh
ključ za određivanje školarine. Model određivanja školarine prema uspješnosti studenta funkcionira
već 4 godine na Sveučilištu u Zagrebu i sami studenti ističu da je taj model pravičniji za studente. Isto
tako smatra da treba napraviti analizu troškova diplomskih studija u odnosu na europske zemlje i
predložiti model financiranja diplomskih studija. Isto tako smatra da se treba ozbiljno pristupiti
utvrđivanja modela financiranju diplomskih studija, posebice koliko država može ulagati u visoko
obrazovanje, zatim treba razmotriti ulaganja i okruženje. Posebno je istako je da je 2008. godine
donijeta pogrešana 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
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zagrebačkim fakultetima. Ministarstvo i dalje slijedi politiku bivšeg ministra Primorca koja je štetna za
sustav.
Prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci kod vođenja rasprave oko diplomskih
studija treba uvažiti i drugu dimenziju i to posebice činjenicu da je 2013. godine Republika Hrvatska
punopravna članica Europske unije i treba razgovarati o internacionalizaciji diplomskih studija i stoga
predlaže cjelovitu raspravu o diplomskim studijima s svim pokazateljima i poziciji diplomskih studija
posebice nakon ulaska u visokoškolsko obrazovni prostor Europske unije.Slijedom navedenog treba
napraviti kompleksnu analizu i sve detaljno razmotriti, stoga apelira da se započne raditi na modelima
financiranja diplomskih studija i da se nađu rješenja.
Vito Turšić, dipl. iur., ravnatelj Uprave za visoko obrazovanje istako je da sadašnji model
financiranja diplomskih studija u okviru zakonske regulative i država može potpuno ili djelomično
subvencionirati školarine, no moguć je i drugi model i izvori školarina, a rasprave o diplomskim
studijima i modelima financiranja koji mogu biti o besplatnom školovanju, prema kriteriju uspješnosti,
no treba se uvažiti socijalni kriterij mogu se voditi u okviru sveučilišta.
Prof. dr. sc. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru smatra da se novi model financiranja
diplomskih studija može se raspraviti za sljedeću 2012/2013. akademsku godinu.
Prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku smatra da je financiranje
diplomskih studija u akademskoj 2011/2012. godini utvrđeno Ugovorom o financiranju troškova
diplomskih studija koji su dobila sva sveučilišta i koji će se potpisati, a ova tema zahtjeva ozbiljnu
raspravu.
Nakon toga Predsjednica Rektorskog zbora zaključila je raspravu i preložila da zaključak ide u smjeru
da će sva sveučilišta potpisati Ugovore za financiranje troškova I. godine diplomskih studija za
akademsku 2011/2012. godinu, zatim treba izraditi analiza postojećeg stanja i za upis II. godinu
2012/2013. godinu predložiti linearni model i kriterij uspješnosti za plaćanje troškova diplomskih
studija. Rektorski zbor je prihvatio prijedlog Predsjednice Rektorskog zbora i donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Sveučilišta će potpisati s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa Ugovor o
subvenciji troškova redovitih (diplomskih i integriranih) studija za I. godinu studija u
akademskoj 2011/2012 godini, a za upis u II. godinu diplomskih studija uz uvjete koja su
utvrdila sveučilišta primijenit će linearni model uz kriterij uspješnosti na studiju.
2. Rektorski zbor će izraditi cjelovitu analizu financiranja troškova diplomskih studija i
predložiti model financiranja diplomskih studija koji će biti i podloga za novu strategiju
visokog obrazovanja.

4. Informacija o tijeku reakreditacije i tematskog vrednovanja
Predsjednica Rektorskog zbora predložila je da članove Rektorskog zbora o ovoj točki dnevnog reda
sjednice izvijesti prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencija za znanost i visoko
obrazovanje.
Prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje u uvodnom
dijelu je istaknula značaj i važnost nacionalne reakreditacije u visokom obrazovanju i u sljedećem
petogodišnjem ciklusu reakreditacije svih visokoh učilišta dobit će se ukupna i objektivan slika
kvalitete sustava hrvatskog visokog obrazovanja. Zatim je posebno istaknula da u postupku
provedenog međunarodnog vanjskog vrednovanja Agencija za znanost i visoko obrazovanje
zadovoljava sve europske standarde i rad Agencije ocijenjen je najvišim ocjenama, što je potvrda rada
Agencije u uspostavi sustava osiguranja kvalitete i time je Agencije ostvarila uvjete za postizanje
punopravne članice u Europskom udruženju za osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA).
Isto tako se zahvalila članovima Rektorskog zbora, sveučilištima i visokim učilištima na podršci i
suradnji u zajedničkom radu koji je rezultiralo uspostavom sustava osiguranja kvalitete prema
visokim europskim standardima. Zatim je upoznala članove Rektorskog zbora da je provedeno
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tematsko vrednovanje svih ekonomskih fakulteta i završavaju se izvješća povjerenstava koja će biti
objavljena na mrežnim stranicama Agencije. Isto tako izvijestila je članove Rektorskog zbora da je
završeno tematsko vrednovanje javnih znanstvenih instituta u akademskoj 2010/2011. godini, koje se
sastojalo od tri glavne odrednice: težište znanstvene djelatnosti i znanstvena aktivnost, financijski
izvori i njihova upotreba te organizacija i upravljanje u institutima. Izvješća povjerenstava se
završavaju i bit će objavljena na mrežnim stranicama Agencije. Zatim je istaknula da su vrednovanje
instituta proveli evaluatori na temelju javnog natječaja i Agencija se ograđuje od bilo kakvih
spekulacija jer je vrednovanje je jednako za sve i propisane su procedure koje se jednako primjenjuju
za sve u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Isto tako je naglasila da su u predpristupnom ugovoru
za punopravno članstvo u Europskoj uniji jasno navodi: kvaliteta sustava znanosti i visokog
obrazovanja, kvalifikacijski okvir i cjeloživotno obrazovanje. Posebno je istaknula da je svim
sveučilištima 2. kolovoza 2011. godine dostavljen dopis vezano za reakreditaciju visokih učilišta i
prvim akreditacijskim preporukama donesenim po provedenom postupku reakreditacije tijekom 2011.
godine. Plan reakreditacije za ovu akademsku godinu objavljen je na mrežnim stranicama Agencije.
Akreditacijski postupak provodi se prema utvrđenoj proceduri i ponovo je naglasila ako u proceduri
treba nešto mijenjati može se predložiti Agenciji. Posebno se zahvalila visokim učilištima koja su
prošla tematsko vrednovanje i to posebice prof. dr. sc. Antunu Pintariću, dekanu Veleučilišta
„Lavoslav Ružička“ u Vukovaru koji je istakao da je postupak vrednovanja pravo iskustvo i smjernica
za daljnje unprjeđenje rada Veleučilišta .Isto tako očekuje podršku Rektorskog zbora i sveučilišta u
radu Agencije u postupku reakreditacije visokih učilišta.
Prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu naglasio je da podržava postupke vrednovanje i
propisane procedure, međutim nakon provedenog postupka akreditacije pojedinih visokih učilišta,
prve informacije bi trebala dobiti Uprava Sveučilišta, a ne da se drugi u sustavu bave problemima
visokih učilišta koje je u postupku reakreditacije.
Prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci podržava postupak reakreditacije, utvrđene
procedure za njegovu provedbu te rad Agencije za znanost i visoko obrazovanje na uspostavi
europskog sustava kvalitete, međutim treba još raditi na sveučilišnom sustavu kvalitete i iz godine u
godinu ga unaprjeđivati i raditi na osiguranju kvalitete s jasnim postupcima u sveučilišnom sustavu
kvalitete.
Vito Turšić, dipl. iur., ravnatelj Uprave za visoko obrazovanje smatra da bi sva komunikacija u
postupcima reakreditacije i akreditacije trebala biti sa sveučilištem.
Nakon toga Predsjednica Rektorskog zbora je zaključila raspravu i zahvalila je ravnateljici Agencije za
znanost i visoko obrazovanje na radu Agencije i visokim ocjenama koje je dobila Agencija pri
međunarodnom vrednovanju o uspostavi sustava kvalitete prema europskim standardima i predložila
da Rektorski zbor podrži projekt Agencije u u petogodišnjem ciklusu reakreditacije visokih učilišta,
Rektorski zbor prihvatio je prijedlog Predsjednice >Rektorskog zbora i donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Rektorski zbor podržava se započeti projekt Agencije za znanosti i visoko obrazovanje u
petogodišnjem ciklusu reakreditacije svih visokih učilišta u sustavu visokog obrazovanja
u Republici Hrvatskoj.
2. U skladu s točkom 1. ovog Zaključka Rektorski zbor podržava standarde i kriterije te
utvrđene procedure u provedbi postupka reakreditacije visokih učilišta.

5. Imenovanje predsjednika Rektorskog zbora u akademskoj 2011/2012. godini
Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove Rektorskog zbora da u skaldu s Poslovnikom
Rektorskog zbora s 30. rujna 2011. godine završava predsjedavanje Rektorskom zboru Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i 1.listopada 2011. godine s novom akademskom godine
započinje predsjedavanje u jednogodišnjem mandatu Sveučilišta u Zadru i rektora prof. dr. sc. Ante
Uglešića. U materijalima za sjednicu dostavljen je prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika
Rektorskog zbora u akademskoj 2011/2012. godini te predložila da Rektorski zbor prihvati navedeni
prijedlog, Rektorski zbor je prihvatio prijedlog Predsjednice Rektorskog zbora i donio sljedeću
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ODLUKU
o imenovanju predsjednika Rektorskog zbora
u akademskoj 2011/2012. godini
I.
Prof. dr. sc. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru imenuje se predsjednikom Rektorskog zbora u
akademskoj 2011/212.godini.
II.
Mandat od jedne godine izabranom predsjedniku Rektorskog zbora započinje 1. listopada 2011.
godine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. listopada 2011/2012. godine.
6. Izjednačavanje akademskih naziva za učitelje koji su završili stručni Učiteljski studij
U okviru ove točke dnevnog reda Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove Rektorskog
zbora o dopisu prof. dr. sc. Roberta Matijašića, rektora Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli vezano za
problem izjednačavanja stručnih naziva studenta koji su završili Učiteljski studij prema propisima koji
su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s
odgovarajućim akademskim nazivima utvrđenih Zakonom o akademskim nazivima i akademskom
stupnju, Posebno je istaknula da je u dopisu navedeno da je Rektorski zbor 25. svibnja 2009. godine
dao preporuku da se izjednači raniji stručni učiteljski studiji prije Bolonjskog procesa sa sadašnjim
integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem, a izjednačavanje naziva magistar edukacije ne bi
se provodio automatizmom već pojedinačno. Međutim, u dopisu je navedeno da Ministarstvo nije
pristupilo rješavanju navedenog problema i stoga Rektor Sveučilišta u Puli ponovo traži da se raspravi
o navedenoj problematici i pronađu odgovarajuća rješenja. Nakon toga Rektorica je predložila da prof.
dr. sc. Ivan Jurković, prorektor Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli koji je nazočan na sjednici Rektorskog
zbora upozna Rektorski zbor detaljnije s problemom izjednačavanja akademskih naziva na učiteljskim
studijima.
Prof. dr. sc. Ivan Jurković, prorektor Sveučilišta Jurja Dobrila u Puli istako je da je u dopisu g. Rektora
jasno navedeno da je riječ o izjednačavanju stručnih naziva za studente koji su završili Učiteljski studij
prije Bolonjskog procesa koji je trajao četiri godine i bio je stručni studij i njegovim završetkom
stjecao se stručni naziv diplomirani učitelj, međutim Zakonom o akademskim nazivima i akademskom
stupnju utvrđeno je da je to sveučilišni prvostupnik. Ministarstvo ništa nije poduzelo i svi smo
dovedeni u neugodnu situaciju i u tijeku su sudski postupci, stoga apelira u ime gospodina Rektora da
se ovo pitanje što prije riješi.
Vito Turšić, dipl. iur, ravnatelj Uprave za visoko obrazovanje istako je da treba uvažiti vrijeme
diplomiranja na učiteljskim studijima koji su bili na visokim učiteljskim školama i bili su stručni
studijim nije bilo učiteljskih fakulteta i ne može bit analogija u izjednačavanju s akademskim nazivima
s obzirom na činjenicu da su to bili stručni studiji na visokim školama. Smatra da je navedeno pitanje
može riješiti jedino Nacionalno vijeće i to na način da donese zaključak o izjednačavanju za upis na
doktorske studije osoba koja su završile Učiteljski studij prije Bolonjskog procesa.
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu istako je da je to problem svih sveučilišta koja
su imala stare četverogodišnje učiteljske studije i smatra da ovaj problem ne može riješiti Nacionalno
vijeće sa specifičnom odlukom kako je navedeno samo za doktorske studije već se radi o
radnopravnom statusu učitelja i izjednačavanju prijašnje naziva. Isto tako je istako da je situacija vrlo
neugodna i da predugo traje i da očekuje da Ministarstvo što prije nađe odgovarajuća rješenja.
Vito Turšić, dipl. iur, ravnatelj Agencije za znanost i visoko obrazovanje ponovo je istako složenost
problerma i naglasio da moraju biti kriteriji na temelju kojih bi se utvrdilo izjednačavanje.
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Nakon toga Predsjednica Rektorskog zbora zaključila je raspravu i predložila da se u okviru zakonske
regulative nađu odgovarajuća rješenja i da se Ministarstvo što prije očituje s prijedlogom, Rektorski
zbor je prihvatio prijedlog Predsjednice Rektorskog zbora i donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Rektorski zbor daje preporuku Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa da se što prije u
okviru zakonske regulative predlože odgovarajuća rješenja i utvrde kriteriji u postupku
izjednačavanja naziva za osobe koje su završile stručni Učiteljski studiji prije Bolonjskog
procesa.

7. Polazišni prilozi za rad na strategiji istraživačkog i visokoobrazovnog sustava
Republike Hrvatske
U okviru ove točke dnevnog reda Predsjednica Rektorskog zbora upoznala je članove Rektorskog
zbora da je prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu dostavio dokument koji je 13. rujna
2011. godine donio Senat Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom „Polazišni prilozi za rad na strategiji
istraživačkog i visokoobrazovnog sustava Republike Hrvatske“ te je predložila da s navedenim
dokumentom članove Rektorskog zbora upozna Rektor Sveučilišta u Zagrebu.
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektora Sveučilišta u Zagrebu istako je da prihvaćanjem dokumenta
„Razvoj i preobrazba Sveučilišta u Zagrebu; polazne pretpostavke“na sjednici Senata od 21. prosinca
2010. godine započet je rad na donošenju strategije i odgovarajućih statutarnih promjena kojima će se
zavrtati razvoj Sveučilišta u Zagrebu u sljedećem desetljeću. Ovaj dokument sadrži: polazišta i
elemente nacionalne strategije u sljedećem desetljeću i to analitički okvir, kratkoročne mjere, sustav
upravljanja i financiranja, studiji i studenti, istraživanja, etičnost i internacionalizacija. U zaključnim
napomenama jasno je navedeno da navedene točke trebaju poslužiti kao podloga za početak rada na
izradi nacionalne strategije i da nakon kompletiranja zajedničke podloge u kojoj mogu sudjelovati i
druge institucije i sudionici s drugim temama pristupi se u što kraćem roku izradi strategije koju bi
formiranjem i praćenjem rada odgovarajućeg tijela trebalo koordinirati Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i športa. Isto tako smatra da bi nacionalna strategija trebala biti podloga za novu

zakonsku regulativu u području znanosti i visokog obrazovanja.
Vito Turšić, dipl. iur., ravnatelj Uprave za visoko obrazovanje istako je da je predlaganje strategije
visokog obrazovanja zadaća Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje u skladu sa Zakonom o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju..
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila je Rektoru Sveučilišta u Zagrebu na predstavljanju
dokumenta „Polazišni prilozi za rad na strategiji istraživačkog i visokoobrazovnog sustava Republike
Hrvatske“ koji Rektorski zbor prima kao informaciju.
8. IPA projekt-Nacionalni informacijski sustav visokog obrazovanja i znanosti
U okviru ove točke Predsjednica Rektorskog zbora predložila je da se navedenim IPA projektom i
dostavljenom prezentacijom projekta, članove Rektorskog zbora upozna predstavnik Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa g. Luka Juroš,
Luka Juroš je istako da projekt-Nacionalni informacijski sustav visokog obrazovanja i znanosti

(NISVOZ) ima za cilj razvoj integriranog nacionalnog informacijskog i statističkog sustava
znanosti i visokog obrazovanja i stoga je predložen IPa projekt koji iznosi 1,8 milijuna eura i
traje 18 mjeseci i provode ga institucije i konzorcij, a provedba projekta započinje u drugoj
polovici 2012. godine. Projekt uključuje izradu softverskog rješenja, pilot provedbu i razvoj
kapaciteta za korištenje sustava, projekt ne intervenira u postojeće sustave, Projekt predviđa
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izradu NISVOZ-a kroz 3 komponente: integracija postojećih sustava i baza podataka u
visokom obrazovanju i znanosti (ISVU, NISPVU, ISSP, MOZVAG i upisnici); razvoj i
primjena komponenata NISVOZ-a (registar visokih učilišta, znanstvenih organizacija,
studijskih programa, nastavnika, znanstvenika, studenta te skladište podataka i preglednik
podataka zatim pružanje podrške i obučavanje korisnika NISVOZ-a. prednosti NISVOZ-a za
visoka učilišta: manje administrativnog posla zbog manjeg broja zahtjeva podataka MZOŠ-a i
AZVO.; svi podaci sveučilišta i sastavnica dostupni su u jedinstvenoj bazi, smanjenje posla
vezanog za postupke reakreditacije, direktan uvid u bazu svojih podataka. Korisnici progama
su: Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazoasnja i športa
nacionalna vijeća: za znanost i za visoko obrazovanje, Rektorski zbor , Vijeće veleučilišta i
visokih škola, sveučilišta i njihove sastavnice, veleučilišta i visoke škole, studentski zbor. Isto
tako je istako da je delegacija Europske unije istakla s obzirom na važnost projekta da je
potrebna podrška svih sudionika projekta. Potporu projektu dala su nacionalna vijeća,
Akreditacijski savjet i očekuje se potpora Rektorskog zbora
Prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci smatra da je potreban navedeni projekt,
međutim nije jasno kako je zamišljen u njegovoj provedbi, zatim trebalo bi konkretnije
predstaviti projekt i tko je voditelj projekta. .
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu istaknuo je da daje uvjetnu podršku
ovom projektu zbog problema koji postoje u sustavu i koje ne rješava Ministarstvo te je
postavio pitanje što je s SAP-om i pitanjem plaće koje je preuzelo Sveučilište u Zagrebu i
nema pomoći od Ministarstva, zatim pitanje informatizacije knjižničnog sustava, a ide novi
projekt i problemi se ne rješavaju.
Predsjednica Rektorskog zbora istaknula je da je projekt potreban u sustavu visokog obrazovanja i
znanosti i predlaže da Rektorski zbor podrži navedeni projekt. Rektorski zbor je prihvatio prijedlog
Predsjednice Rektorskog zbora i uz suzdržan glas prof. dr. sc. Alekse Bjeliša, rektora Sveučilišta u
Zagrebu donio sljedeću
ODLUKU
o potpori za provedbu IPA projektu Nacionalni informacijski sustav
visokog obrazovanja i znanosti
I.
Rektorski zbor da je potporu za provedbu IPA projektu Nacionalnog informacijskog sustava
visokog obrazovanja i znanosti.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
9. Imenovanje članova Savjeta Autentikacijske i autorizacijeske infrasterukture
Predsjednica Rektorskog zbora upoznala je članove Rektrskog zbora s dopisom g. Stipe Mamića,
dipl.oce.,tdržavnog tajnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa vezano za imenovanje
predstavnika Rektorskog zbora u Savjetu Autentikacijske i autorizacijeske infrasterukture-AAI. U
prethodnom mandatu predstavnica Rektorskog zbora bila je prof. dr. sc. Melita Kovačević,prorektorica
Sveučilišta u Zagrebu te je predložila da i u sljedećem mandatu bude predstavnik Rektorskog zbora u
Savjetu Autentikacijske i autorizacijeske infrasterukture-AAI.
Rektorski zbor je prihvatio prijedlog Predsjednice Rektorskog zbora i donio sljedeću
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ODLUKU
o imenovanju predstavnika Rektorskog zbora za člana Savjeta za Autentikacijske i
autorizacijske infrastrukture znanosti i visokog obrazovanja
I.
Prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu imenuje se
predstavnikom Rektorskog zbora za člana Savjeta za Autentikacijske i autorizacijske
infrastrukture znanosti i visokog obrazovanja
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
10. Provedba programskih ugovora u 2011/2012. godini
U okviru ove točke dnevnog reda Predsjednica Rektorskog zbora upoznala je članove Rektorskog
zbora s dopisom g. Ministra Uredu Svjetske banke u Hrvatskoj vezano za suradnju u razvoju i
testiranju programskih ugovora u Hrvatskoj tijekom 2011. i 2012. godine. Prijedlog plana Svjetske
banke u području razvoja i testiranja programskih ugovora trebalo bi se finalizirati na današnjoj
sjednici Rektorskog zbora na koju bi direktno bila uključena predstavnica Svjetske banke gospođa
Nina Arnhold, Sr Education Specialist Europe and Central Asia Region the World Bank. U
materijalima za sjednicu dostavljen je Nacrt prijedlog Svjetske banke od 23. rujna 2011. U Nacrtu
prijedlog navedena je pozadina a to je radionica koju su organizirali u veljači 2011. godine Svjetska
banka i Ministarstvo o programskim ugovorima (Performance-based financing - PBF) i europskim
iskustvima s programskim ugovorima za hrvatski sveučilišni sektor. Početkom srpnja Ministarstvo i
Banka organizirali su drugu radionicu, ovaj put o provedbi pilot projekta za programske ugovore i
provedbi programskih ugovora (funding agreements, FA ili Performance Agreements, PA). U radionici
je sudjelovalo vodstvo svih javnih sveučilišta u Hrvatskoj, s iznimkom Sveučilišta u Dubrovniku.
Sudionici, sveučilišta i Ministarstva su se suglasili da bi bilo dobro nastaviti predloženi model
programskih ugovora kao osnovu za buduće proračunske dodjele i da taj model treba provesti u obliku
pilot projekta. Iako su Banka i Ministarstvo izvorno predvidjeli da će u ovoj (pokusnoj) fazi, tj.
provedbi pilot projekta sudjelovati mala skupina institucija, predstavnici svih sveučilišta izrazili su
veliko zanimanje za ispitivanje ovoga novog modela u svojim vlastitim institucijama. Također, rektori
su naveli niz potreba u vezi s novim modelom, osobito u pogledu obuke, ali i u vezi s prikupljanjem
podataka i upravljanjem podacima itd. Faza provedbe pilot projekta prema planu trebala bi započeti u
akademskoj godini 2011./12. i biti dovršena u 2013./14., kada bi programski ugovori trebali imati
učinak na proračun. Važno je napomenuti da su jasnoća zakonskog okvira i sektorska strategija važne
sastavnice funkcionalnih sustava programskih ugovora. Svjetska banka radi zajedno s Ministarstvom
na izradi odjeljka o programskim ugovorima u predloženom novom Zakonu o sveučilištu; međutim, u
vrijeme pisanja čini se da nije vjerojatno da će Vlada nastaviti s novim paketom zakona, kako je
izvorno planirano. Ipak, Ministarstvo i tim Banke suglasni su da provedbu pilot projekta za nove
instrumenata treba nastaviti. I Ministarstvo i sveučilišta će se uključiti u izradu koncepta osnova i
instrumenata za programske ugovore, paralelno s traženjem razjašnjavanja u pogledu zakonske
osnove. Nadalje, tim Banke dat će inpute za buduću raspravu o strategiji u obliku dokumenta o
sektoru (engl. sector paper) koji će pripremiti u 2011./12. Prema navedenom prijedlogu, priprema i
provedba pilot projekta za programske ugovore u 2011./12. odvijat će se u dva smjera:
a) Rad na makro razini o ‘Pravilima igre’: Radna skupina koja se sastoji od vodstava sveučilišta,
predstavnika Ministarstva-a i Svjetske banke održat će najmanje dvije radionice u 2011./12. na kojima
će se razrađivati osnovne sastavnice programskih ugovora, tj. i) proces s utvrđenim koracima i
rasporedom; ii) oblik i struktura teksta ili tekstova iii) stvarni mehanizmi financiranja.
b) Sveučilišta (i Ministarstvo) pripremaju institucionalne putokaze (engl. Roadmaps) za programske
ugovore: Sva sveučilišta koja žele sudjelovati u pripremi i provedbi pilot projekta (šest sveučilišta,
prema ishodima radionice 4. srpnja) izradit će ‘Putokaz za programske ugovore’. Argumentacija za
ovaj korak je da, kako su svi rektori naglasili na radionici, sveučilištima nedostaje cijeli niz kritičnih
elemenata za funkcionalne programske ugovore. To mogu biti strukturna pitanja, nedostatak
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funkcionalnih instrumenata strateškog upravljanja ili odgovarajućih ljudskih resursa i obuke,
problematike u vezi s podacima itd. Putem zadaće ‘Putokaza’ sveučilišta će utvrditi te preduvjete i
odrediti izvedive korake za rješavanje tih pitanja. U mjeri u kojoj je to moguće, treba poduzeti prve
korake za rješavanje prisutnih nedostataka. Ishod će biti jedan dokument po uključenoj instituciji koji
sadrži to postojeće stanje i plan sveučilišta za rješavanje ove problematike. Za te dokumente izradit će
se smjernice. Osim toga, Ministarstvo će trebati izraditi i takav ‘Putokaz’ kako bi se jasno prikazali
kapaciteti i druga pitanja u Ministarstvu koji su nužni za uvođenje programskih ugovora.
Za oba smjera tim Svjetske banke će, u suradnji s MZOŠ-om, poslužiti kao neka vrsta 'tajništva' te kao
tijelo koje će odobravati Putokaze. Izrada Putokaza osmišljena je tako da se omogući jačanje
kapaciteta na institucionalnoj razini dok sveučilišta – kao i Ministarstvo – budu stjecali znanje i
vještine potrebne za uspješno pregovaranje o ugovorima (te njihovo izvršenje) u budućnosti. Oni će
sadržavati sastavnicu daljnje edukacije dok će tim Banke dati input i povratne informacije u različitim
stupnjevima procesa. U materijalima je dostavljen vremenski okvir za 2011/12. godinu te predviđeni
materijali koji će se izraditi koji su navedeni u tablici od veljače 2011. do veljače 2012. Gospođa Nina
Arnhold, posebno je istaknula da predloženi proces imat će ugrađeni element edukacije.

Međutim, bit će nužno osigurati daljnje i sveobuhvatne mjere edukacije. Glavni ishodi rada na
programskim ugovorima u 2011./12. prema predloženom rasporedu bit će kako slijedi:
•

•
•

Putokazi za pojedina sveučilišta kao osnova za uvođenje programskih ugovora. U prijedlogu
postoji ugrađen element osiguranja kvalitete putem pregleda od strane kolega, prezentacija i
rasprava s praktičarima.
Uspostavljena ‘Pravila igre’, pripremljena na suradnički način i model za buduće programske
ugovore na makro-razini.
Smjernice za programske ugovore na institucionalnoj razini kao osnova za sljedeće korake
(provedba pilot projekta za nove mehanizme financiranja na institucionalnoj razini).

Slijedom navedenog Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila je gospođi Nini Arnhold i gospodinu
Ivanu Drabeku na obrazloženima prijedlog plana provedbe uvođenja programskih ugovora i
predložila je da se prihvati prijedlog plana provedbe pripremnih aktivnosti i razvoja kapaciteta za
uvođenje programskih ugovora i da se predlože tri predstavnika sa svakog sveučilišta koji će biti
direktno uključeni u provedbu i da se prvu radionicu održi na Sveučilištu u Zagrebu, Rektorski zbor je
prihvatio prijedlog Predsjednice Rektorskog zbora i donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Rektorski zbor prihvaća prijedlog plana Svjetske banke u području razvoja i testiranja
programskih ugovora na hrvatskim sveučilištima tijekom 2011/2012. godine.

2. U skladu s točkom 1. ovog Zaključka sveučilišta će imenovati tri predstavnika koja će
sudjelovati u provedbi ostvarenja plana u području razvoja i testiranja programskih
ugovora.
Nakon toga Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila predstavnicima Ministarstva, ravnateljici
Agencije za znanost i visoko obrazovanje, predstavnicima Svjetske banke, članovima Rektorskog
zbora i svim nazočnima na sudjelovanju u radu 8. sjednice Rektorskog zbora i zaključila sjednicu u
13.15 sati.
Zapisnik sastavila:
Zdenka Barišić, mag. iur.

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