
REKTORSKI ZBOR HRVATSKIH SVEUČILIŠTA 
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U Dubrovniku, 19. studenoga 2012. 
 
 

 

Z A P I S N I K 
 
s 1. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2012./2013. godini održane 19. studenoga 2012. 
u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, s početkom u 15,30 sati. 

 
Nazočni članovi Rektorskog zbora: 

1. prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, rektorica Sveučilišta u Dubrovniku i predsjednica 
Rektorskog zbora, 

2. prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu, 
3. prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta J. J. Strossmayera u 

Osijeku, 
4. prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu, 
5. prof. dr. sc. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru, 
6. prof. dr. sc. Robert Matijašić, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 
7. prof. dr. sc. Pavao Komadina, prorektor Sveučilišta u Rijeci u ime prof. dr. sc. Pera 

Lučina, rektora Seveučilišta u Rijeci 
 

 
Ostali nazočni: 

1. prof. dr. sc. Slavica Ćosović Bajić, predsjednica zajednice Vijeća veleučilišta i 
visokih škola, 

2. prof. dr. sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru, 
3. prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, pomoćnica ministra, MZOS, 
4. prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica, AZVO, 
5. Goran Sirovatka, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 
6. dr. sc. Jasmina Muraja, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 
7. prof. dr. sc. Leonardo Marušić, prorektor Sveučilišta u Zadru, 
8. prof. dr. sc. Željko Kurtela , prorektor Sveučilišta u Dubrovniku,  
9. prof. dr. sc. Vlatko Lipovac, prorektor Sveučilišta u Dubrovniku, 
10. Paula Pavletić, prof., tajnica Rektorskog zbora, 
11. Roberta Hlača Mlinar , dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci,  
12. Dalibor Ivuši ć, dipl. iur., glavni tajnik Sveučilišta u Dubrovniku, 
13. Branko Putica, dipl. iur., akademski tajnik Sveučilišta u Dubrovniku.  

 
Sjednicom je predsjedavala prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, predsjednica Rektorskog zbora u 
akademskoj 2012./2013. godini, koja je, na prijedlog prof. dr. sc. Jasmine Havranek, 
predlažila dodatnu točku dnevnog reda - Informacija o privatnim visokim učilištima - u 
odnosu na dnevni red koji je dostavljen članovima Rektorskog zbora uz poziv za sjednicu. 
 

Rektorski zbor jednoglasno je prihvatio sljedeći 
 



D n e v n i  r e d: 
 

1. Prihvaćanje zapisnika 10. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2011./2012. 
godini; 

2. Predstavljanje Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja – priprema i 
provođenje ispita državne mature i analiza rezultata; 

3. Obrazloženja Povjerenstva Rektorskog zbora za izradu Popisa akademskih i 
stručnih naziva i kratica; 

4. Imenovanje novog predstavnika Rektorskog zbora u Odbor za etiku, etički kodeks i 
etička povjerenstva; 

5. Imenovanje novoga člana Povjerenstva Rektorskog zbora za tumačenje uvjeta RZ-a 
za izbor u zvanja; 

6. Izjava EUA – prioriteti u proračunu Europske unije za razdoblje 2014.-2020. 
godina; 

7. Informacija o privatnim visokim učilištima; 
8. Razno. 

 
 
 

Ad 1.  
Rektorski zbor jednoglasno je prihvatio zapisnik 10. sjednice Rektorskog zbora u 

akademskoj 2011./2012. godini. 
 
 
 
Ad. 2.  
Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (dalje u tekstu: NCVVO) 
Goran Sirovatka uvodno je istaknuo da predstavljanjem NCVVO-a ujedno želi zamoliti 
čelnike hrvatskih sveučilišta da svojim znanstvenim i stručnim kapacitetima pomognu pri 
izradi testova za državnu maturu. 

Dr. sc. Jasmina Muraja predstavila je povijest, organizaciju i ciljeve NCVVO-a pri 
čemu je uvođenje vanjskog vrednovanja u obrazovni sustav Republike Hrvatske ocijenila kao 
njegovo dosadašnje najznačajnije postignuće. Uz to je obrazložila metodologiju, postupke i 
način izrade ispitnog materijala, provođenje ispita i analize koju NCVVO-a izrađuje nakon 
provedene državne mature. Sve to je važno, naglasila je dr. Muraja, za razvoj obrazovnog 
sustava na koji upravo visokoškolske institucije mogu najviše djelovati. Uputila je i zamolbu 
rektorima sveučilišta da na svojim senatima (osim na Sveučilištu u Zagrebu, gdje je 
predstavljanje već obavljeno) prof. Boris Jokić i prof. Zrinka Ristić Dedić u ime NCVVO-a 
prezentiraju analize rezultata državne mature. Na kraju je zamolila da se sveučilišni profesori 
uključe u radne skupine koje izrađuju ispite državne mature i za potrebe recenzije, a za što je 
već raspisan javni poziv. 

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš naglasio je kako shvaća da NCVVO vrednuje učenike, a ne 
srednje škole, u skladu s zaokretom koji je u procesu uvođenja državne mature napravio 
ministar Primorac 2008., i time za neizvjesno dugo vrijeme dokinuo mogućnost da matura 
ispunjava onu svrhu za koju je u izvornom pristupu bila i pokrenuta: naime za evaluaciju 
srednjih škola. Ističe da su i u tom individualnom ocjenjivanju učenici gimnazije u boljoj 
poziciji od učenika strukovnih škola. Drži da matura nije dugoročno stabilan koncept jer 
sveučilišta nisu dužna prihvatiti samo rezultate državne mature kao prijamni ispit na studij. 



Također je mišljenja da je za uspjeh na studiju dostatno da učenik normalno prođe kroz 
srednju školu bez jakih dodatnih opterećenja, uz eventualnu koncentriranu pripremu za 
pojedini studij. To bi pak značilo vratiti se na izvorni koncept državne mature, kakav je bio 
prije 2008. 

Goran Sirovatka je ponovio da je cilj današnje točke dnevnog reda predstavljanje 
rada NCVVO-a uz želju za nastavkom suradnje s Rektorskim zborom. Naglasio je da 
NCVVO, bez pomoći visokih učilišta, ne može provesti postupak implementacije državne 
mature niti obavljati svoju primarnu ulogu. Naglasio je da NCVVO-a ima materijale koje 
netko od sveučilišnih istraživača može i znanstveno-istraživački iskoristiti misleći pritom na 
sve manju brojku učenika koji se prijavljuju na državnu maturu.  

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić potvrdila je da državna matura u prvom redu služi za 
vrednovanje srednjih škola. Naglasila je kako je u Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom 
okviru, na intervenciju visokih učilišta, ulazak u kvalifikaciju Razinu 6 uvjetovan položenim 
obveznim ispitima državne mature, a da visoka učilišta nakon toga odrede uvjete za upis na 
određeni studij. 

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš je dodao kako Zakon još uvijek ne obvezuje učenike 
strukovnih škola (kojih je 2/3 od ukupnog broja završenih srednjoškolaca) da polažu državnu 
maturu. Ponovio je da sveučilišta autonomno određuju uvjete za upis na studije i naglasio da 
je 2008. godine tadašnji ministar znanosti, obrazovanja i sporta inzistirao na tome da je 
državna matura anitkorupcijska mjera. Drži važnim rezultat analize NCVVO-a da je omjer 
prijava na A i B razinu matematike 1:2, dok je u hrvatskom jeziku obrnuta situacija. To 
oslikava obrazovni sustav u Republici Hrvatskoj pa je istaknuo da Sveučilište u Zagrebu i 
dalje ustrajava na A razini matematike na studijima gdje je matematika podloga studija, kao 
npr. na tehničkim studijima. Vjeruje se da se tako utječe i na razmišljanje učenika, jer ih nema 
smisla varati i vjerovati da će netko tko s 18 godina ne zna čitati algoritam, to naučiti s 22 
godine. Jednako tako, po njegovu mišljenju, nije dobro dovoditi u zabludu veći broj učenika 
koji će izgubiti puno vremena na studij koje ne mogu završiti. Referirajući se na analizu 
NCVVO-a dodao je kako se nada da je svima jasno zašto je predmet „Politika i gospodarstvo“ 
jako popularan za polaganje.  

Prof. dr. sc. Gordana Kralik zahvalila je na detaljnoj analizi NCVVO-a. Naglasila je 
kako svako sveučilište može autonomno donositi kriterije za upise na svoje studije, a 
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku se odlučilo da prihvati rezultate državne mature. 
Pozvala je NCVVO da predstavi rezultate i analize na jednom od sljedećih sjednica Senata 
svojega Sveučilišta.  
 

Rektorski zbor jednoglasno je donio  
 

ZAKLJUČAK 

Rektorski zbor prihvaća i podržava inicijativu da Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje 
obrazovanja predstavi svoj rad i obrazloži metodologiju, postupke i način izrade ispitnog 
materijala, provođenje ispita i analizu rezultata državne mature na sjednicama senata svih 
sveučilišta u Republici Hrvatskoj. 
 
 
 
Ad. 3. 
Prof. dr. sc. Ivan Pavić, kao predsjednik Povjerenstva Rektorskog zbora za izradu Popisa 
akademskih i stručnih naziva i kratica, naglasio je da je to Povjerenstvo, nakon objavljivanja 
Izmjena i dopuna Popisa akademskih naziva i Popisa stručnih naziva u srpnju 2012. godine, 



primilo veći broj prijedloga za dopunu ili izmjenu tih popisa te Popisa odgovarajućih stručnih 
naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv stečen završetkom 
dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine. Na svojim radnim sastancima 
Povjerenstvo je razmatralo dostavljene prijedloge visokih učilišta pa je neke prijedloge 
prihvatilo i uvrstilo u tablice novih izmjena i dopuna i dostavilo Rektorskom zboru na 
prihvaćanje. Neke prijedloge Povjerenstvo nije prihvatilo u cjelini ili djelomično, pa su 
obrazloženja koncipirana tako da (1.) ono što nije udovoljeno zahtjevu u cjelini - nije uvršteno 
u Popis, da (2.) ono što je zahtjevu udovoljeno djelomično - uvršteno je u Popis, a da se (3.) 
posebno raspravi Popis odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se 
izjednačava stručni naziv stečen završetkom dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri 
godine. Radi toga je predložio da se zahtjevi zaprimljeni pod (3.) riješe na način kako je to 
utvrđeno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i 
akademskom stupnju kojeg je donio Hrvatski Sabor 12. listopada 2012. 

 
Rektorski zbor jednoglasno je donio  

 

ZAKLJUČAK 
 
Rektorski zbor prihvaća izvješće i obrazloženja Povjerenstva Rektorskog zbora za izradu 
Popisa akademskih i stručnih naziva i kratica u cjelosti pe se predložena obrazloženja 
mogu uputiti visokim učilištima čiji zahtjevi nisu u cjelosti ili djelomično prihvaćeni. 
 
 
Ad. 4. 
Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah ukratko je izvijestila o zamolbi prof. dr. sc. Gordane Župan sa 
Sveučilišta u Rijeci da ju se zbog privatnih razloga razriješi članstva u Odboru za etiku, etički 
kodeks i etička povjerenstva u koji je imenovana na prijedlog Rektorskog zbora u srpnju 
2010. godine. Za novog predstavnika u taj odbor predlažila je  prorektoricu Sveučilišta u 
Rijeci prof. dr. sc. Snježanu Prijić-Samaržija.  
 

Rektorski zbor jednoglasno je donio  
 

ODLUKU 

1. Prof. dr. sc. Gordana Župan na osobni zahtjev razrješava se dužnosti predstavnice 
Rektorskog zbora u Odboru za etiku, etički kodeks i etička povjerenstva. 

2. Prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, prorektorica Sveučilišta u Rijeci imenuje se 
za predstavnicu Rektorskog zbora u Odbor za etiku, etički kodeks i etička 
povjerenstva. 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
Ad. 5. 
Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah ukratko je izvijestila o zamolbi prof. dr. sc. Ksenije Turković sa 
Sveučilišta u Zagrebu da je se zbog odlaska na radno mjesto sutkinje Europskog suda za 
ljudska prava u Strasbourgu razriješi dužnosti članice i predsjednice Povjerenstva Rektorskog 
zbora za tumačenje uvjeta Rektorskog zbora za izbor u zvanja na koje je mjesto imenovana u 



ožujku 2012. godine. Sveučilište u Zagrebu je predlažilo da se umjesto nje imenuje 
prorektorica Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Melita Kovačević tako da bi, uz prethodno 
imenovane članove, Povjerenstvo činili: prof. dr. sc. Melita Kovačević, Sveučilište u Zagrebu, 
predsjednica, prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, član, 
Zdenka Barišić, mag. iur., Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, član i Roberta Hlača 
Mlinar, dipl. iur., Sveučilište u Rijeci, član. 

Rektorski zbor jednoglasno je donio 
 

ODLUKU 

1. Prof. dr. sc. Ksenija Turković na osobni zahtjev razrješava se funkcije predsjednice 
Povjerenstva Rektorskog zbora za tumačenje uvjeta Rektorskog zbora za izbor u 
zvanja. 

2. Prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu imenuje se za 
predsjednicu  Povjerenstva Rektorskog zbora za tumačenje uvjeta Rektorskog zbora 
za izbor u zvanja. 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
Ad. 6. 
Prof. dr. sc. Leonardo Marušić, predstavnik Rektorskog zbora u Vijeću EUA, izvijestio je o 
zaključcima sastanka toga Vijeća u listopadu 2012. kao i o Izjavi u kojoj su kao potpisnice 
navedene sve članice EUA (uključujući Rektorski zbor hrvatskih sveučilišta) i koja se upućuje 
predsjednicima država i vlada koji će sudjelovati na EU Budget Summitu. Izjavom se 
predlaže povećanje investiranja EK u visoko obrazovanje, u vremenu krize kad su nacionalna 
gospodarstva slaba i nesposobna poduprijeti svoje proklamirane stavove o središnjoj ulozi 
obrazovanja. Izjavom se traži da se ulaganja u znanost i visoko obrazovanje u razdoblju 2014. 
– 2020. godine nikako ne smanjuju, već da se po mogućnosti i povećaju kroz programe 
Horizon 2020 (umjesto dosadašnjeg FP7) i Erasmus for all (umjesto dosadašnjeg Erasmusa). 
Na sastanku toga Vijeća bilo je riječi o prekograničnoj suradnji u doktorskim školama pa je i 
Rektorski zbor pozvan da uputi prijedlog za programsku suradnju. Izvijestio je i o prijedlogu 
šest novih članova EUA Board-a od kojih je jedan odustao, pa je potrebno eventualno uputiti 
novi prijedlog za još jednog člana.  
  Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš je napomenuo da je Rektorski zbor njega predložio za 
člana Bord-a, ali se on zbog nejasne situacije sa doktorskim školama na intervjuu u Briselu 
založio da se prof. dr. sc. Melita Kovačević izabere za predsjednicu Vijeća EUA-CDE. Na taj 
se način odrekao svoje kandidature u EUA Board, jer je Hrvatske premala da bi imala dvije 
osobe na tako važnim pozicijama pa drži da novi prijedlog ne treba upućivati. 
  Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah čestitala je prof. dr. sc. Meliti Kovačević i predložila, a 
Rektorski zbor jednoglasno donio 
 

ZAKLJU ČAK 

Rektorski zbor će izjavu EUA o prioritetima u proračunu Europske unije za razdoblje 2014. 
– 2020. godine uputiti Predsjedniku Vlade Republike Hrvatske gospodinu Zoranu 
Milanoviću, i na znanje ministru znanosti, obrazovanja i sporta doc. dr. sc. Željku 



Jovanoviću i ministru financija gospodinu Slavku Liniću te još jedanput upozoriti na loš 
položaj znanstveno istraživačke djelatnosti u Republici Hrvatskoj.  

 
 
Ad. 7. 
Prof. dr. sc. Jasmina Havranek izvijestila je da je Agencije za znanost i visoko obrzovanje 
(AZVO) izradila izvješće za 2012. godinu i o njihovoj reakciji na neke novinske članke. 
AZVO je svojim priopćenjima oštro upozorila na neopravdanost teze da AZVO u postupcima 
reakreditacije protežira privatna visoka učilišta. Budući da od jedne trećine ukupnog broja 
studenata u Republici Hrvatskoj koji studiraju u polju ekonomije velik broj njih studira na 
javnim fakultetima, ti su fakulteti bili i uključeni u plan reakreditacije za akademsku 
2010./2011. godinu. Dio tih studenata studira i na privatnim visokim školama, ali one nisu u 
cijelosti mogle biti uključene u plan reakreditacije za tu godinu jer je u tom trenutku većina 
privatnih škola imala tzv. „uvjetnu dopusnicu“ na pet godina uz uvjet da visoka škola u tom 
razdoblju ravnomjerno zapošljava dostatan broj kvalificiranih nastavnika do potrebnog broja. 
Te „uvjetne dopusnice“ imaju karakter privremenog rješenja i nije bilo moguće započeti 
postupak reakreditacije privatnih visokih učilišta dok nije završen postupak dobivanja tzv. 
„prave dopusnice“. S obzirom da je za gotovo sve privatne visoke škole taj postupak i 
formalno dovršen u protekle dvije godine, AZVO je u akademskoj 2012./2013. godini 
pokrenuo reakreditaciju svih privatnih visokih škola u Republici Hrvatskoj. Također, 
napomenula je kako je osnivanje privatnih škola započelo 90-tih godina prošlog stoljeća i 
odtad su dvije privatne škole prerasle u veleučilišta, a dvije su prestale raditi. Upozorila je 
kako bi MZOS trebalo propisati da ukoliko netko osnuje a potom proda sveučilište, 
„prodavač“ više ne bi smio dobiti dozvolu za osnivanje novog sveučilišta. Istaknula je da 
ukupno 6,5% studenata studira na privatnim visokim učilištima, od kojih je njih polovica 
izvanrednih, tj. studiraju uz rad, a većina privatnih visokih škola organizira i izvodi isključivo 
stručne studije, za razliku od sveučilišta koja izvode sveučilišne studije, a po želji mogu 
izvoditi i stručne studije. Napomenula je da AZVO priprema reakreditacije za područje 
biotehnologije koje bi trebalo dovršiti do početka 2015. godine, a sve bi se reakreditacije 
visokih učilišta u Republici Hrvatskoj  trebale dovršiti u tijeku sljedećih pet godina. Na kraju 
je dala na uvid popis svih privatnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i prikaz usporedbe 
vrsta i broja studija i studenata na javnim i privatnim visokim učilištima te zamolila da se više 
ne raspravlja o privatnim visokim učilištima jer su ona pod akreditacijom i zauzimaju 
minimalan prostor visokog obrazovanja. 

Prof. dr. sc. Ivan Pavić upozorio je na rasprave dekana ekonomskih fakulteta. Smatra 
da se o privatnim visokim učilištima itekako treba razgovarati jer se u okviru svojih strategija 
mora znati kako će se izgledati sustav hrvatskog visokog obrazovanja strukturiran od javnih i 
privatnih visokih učilišta, jer se dosad on stvarao stihijski. Mišljenja su da privatna visoka 
učilišta bez kontrole ulaze u sustav pa moli da se sa podacima koje je iznijela prof. Havranek 
iziđe u javnost.  

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek istaknula je kako nije mislila da se ne treba baviti 
privatnim visokim učilištima već da, navodeći primjer ekonomskih studija, postoje institucije 
koje izjednačavaju stručne i sveučilišne studije.  



Prof. dr. sc. Ivan Pavić istaknuo je da se moramo baviti odnosom privatnih i javnih 
visokih učilišta i dodao kako su statistički podaci indikativni. Naime, 3/4 privatnih visokih 
učilišta nalazi se u Zagrebu, a 2/3 programa na privatnim visokim učilištima su iz područja 
ekonomije. 

Prof. dr. sc. Slavica Ćosović Bajić istaknula je da se do pravih rezultata dolazi 
vrednovanjem kvalitete rada. Napomenula je da je važno ne biti protiv privatnog, već naći 
mogućnosti međusobne suradnje u pojedinim studijskim programima, jer se jedino tako može 
unaprijediti kvaliteta rada.  

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš je zamolio da dobije podatak o ulaganjima privatnih 
visokih učilišta i koji je privatni investitor dao garanciju da će uložiti u visoko obrazovanje. 
Postavio je pitanje što se događa kad je prikriveni osnivač privatnog visokog učilišta redoviti 
profesor nekog javnog sveučilišta, a ministar mu daje dopusnicu. Želio bi imati  zdravu i 
kvalitetnu konkurenciju svih sa svakim, ali i suradnju, ali trenutno više bode u oči 
pogodovanje privatnom biznisu javnih djelatnika. Pohvalio je materijal AZVO-a o privatnim 
visokim učilištima kojeg drži vrlo kvalitetnim i korisnim.  

Prof. dr. sc. Gordana Kralik istaknula je da je sada napravljena „galama“ oko 
društvenih studija vezano uz akreditacije i drži da je akreditacijski savjet napravio svoj posao 
temeljem čega je MZOS izdalo sveučilištima Pismo očekivanja, a senati su napravili akcijske 
planove za iduće tri godine. Pitanje je na koji su način neke dopusnice dobivene. Naglašava 
da su ipak sve sporne dopusnice dobivene prije osnivanja AZVO-a i da su stoga podložne 
razmišljanju o svemu onom što je rekao rektor Bjeliš. Reakreditacije i kontrole su u tijeku pa 
se očekuje da će se „stvari dovesti u red“. Ozbiljnim smatra pitanje kako spriječiti nekoga tko 
ima „privremenu dopusnicu“ da izvodi dislocirane studije po cijeloj Hrvatskoj. Također pita 
gdje pripadaju i tko će vrednovati vjerska učilišta koja educiraju hrvatske studente a nisu na 
popisu privatnih visokih učilišta. Upozorila je kako u hrvatskom visokom školstvu postoje 
žarišta koje MZOS ne smije ignorirati.  

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek je istaknula kako AZVO na tjednoj bazi šalje upite 
temeljem objavljenih oglasa u novinama i časopisima i kako je još uvijek većina visokih 
učilišta pod nadležnošću Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. AZVO ne može nekom 
visokom učilištu samo upasti i napraviti reakreditaciju, već može to može učiniti samo na 
zahtjev MZOS-a, Rektorskog zbora i sl. Ističe i novu situaciju gdje i međunarodna visoka 
učilišta ulaze „na mala vrata“ u hrvatski visokobrazovni sustav.  

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić smatra da je dobro da se otvorila ova tema na 
Rektorskom zboru. Istaknula je kako su se u trenutku kad je izdano Pismo očekivanja prema 
ekonomskim fakultetima počeli otvarati dislocirani studiji privatnih visokih učilišta bez 
dopusnica. MZOS je odmah reagirao pa ističe da kad se krenulo u reakreditaciju ekonomskih 
fakulteta paralelno trebalo krenuti u reakreditaciju privatnih visokih učilišta.  

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek ponovila je kako se u reakreditaciju privatnih 
visokih učilišta nije išlo jer imaju dopusnice koje vrijede pet godina i AZVO nema zakonske 
osnove za njihovu reakreditaciju, osim ako MZOS to izričito ne zatraži. Privatna visoka 
učilišta kojima je istekla „uvjetna dopusnica“ išla su u reakreditaciju.  

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić smatra da je tu onda MZOS napravio pogrešku i 
trebalo je odmah zatražiti i reakreditaciju privatnih visokih učilišta. Budući da je to MZOS 
sad napravio nema razloga za odgađanjem i reakreditaciju treba žurno napraviti kako ne 
bismo i dalje imali situaciju da privatna visoka učilišta izvode studije bez dopusnica ili s 
premalim brojem profesora na broj studenata.  

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš smatra da MZOS i u prijašnjim i sadašnjem sastavu 
pogoduje takvim situacijama pa je sklon prihvatiti da na sjednicama Rektorskog zbora sjede 
osnivači, dakle ne rektori ili dekani već pravi osnivači, kako bi se ostvarila izravna 
komunikaciju. Pita se kad će država pokrenuti privatna ulaganja u javno obrazovanje i koliko 



je i tko uložio u privatni sektor hrvatskog visokog obrazovanja. Upozorava da će se 
smanjenjem plaća i ulaganja u istraživački sektor profesori s javnih sveučilišta okrenuti 
privatnom sektoru, a takva je već situacija u susjednoj Bosni i Hercegovini.  

Prof. dr. sc. Vlado Majstorović potvrdio je nekontroliranu situaciju u Bosni i 
Hercegovini gdje se privatna učilišta osnivaju mimo državnih agencija.  

Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah zaključila je raspravu a Rektorski zbor je jednoglasno 
donio 

ZAKLJU ČAK 
Rektorski zbor prima na znanje informaciju AZVO-a o privatnim visokim učilištima u 
Republici Hrvatskoj. 
 

Ad. 8. 
 
8.1. Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah izvijestila je o obavijesti koju je zaprimila od prorektorice 

Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Blaženke Divjak koja moli rektore ili prorektore za 
nastavu hrvatskih sveučilišta da sudjeluju u panel diskusiji u okviru 4. sveučilišnog Dana 
e-učenja koji se održava 12. prosinca 2012. na Sveučilištu u Zagrebu. 

8.2. Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah izvijestila je o obavijesti koju je zaprimila sa Sveučilišta u 
Zagrebu o imenovanju prorektorice prof. dr. sc. Melite Kovačević za predsjednicu Odbora 
vijeća za doktorsku izobrazbu Europskog udruženja sveučilišta (European University 
Association, Steering Committee of the Council for Doctoral Education EUA-CDE). 

8.3. Prof. dr. sc. Ivan Pavić izvijestio je o održavanju Dana Sveučilišta u Splitu 7. prosinca 
2012. i Dana Sveučilišta u Mostaru 6. prosinca 2012. pa poziva sve rektore da nazoče tim 
svečanostima. 

8.4. Prof. dr. sc. Ante Uglešić potaknuo je raspravu o novčanim sredstavima za mentore. 
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić je odgovorila da novčana sredstva za mentore nisu 
uključena u rebalans proračuna za 2012. godinu, ali se sredstva za tu svrhu planiraju u 
2013. godini.  
Prof. dr. sc. Gordana Kralik upozorila je kako su čuli da je donesen rebalans proračuna, 
ali upozorava kako sveučilišta u tome ne sudjeluju i voljela bi znati što to znači za pojedino 
sveučilište. Upozorava da su projekti trajali do 30. listopada 2012. nakon čega se kreće u 
novi način financiranja, što znači da će ostati bez dvije mjesečne isplate.  
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić je odgovorila da su sredstva za znanstvene projekte u 
rebalansu isključena jer su sva raspoloživa sredstva otišla na plaće. Uspostava rada 
Hrvatske zaklade za znanost ne ide očekivanim tempom te se razmišljalo o tome da se u 
idućoj godini nastavi sa financiranjem projekata. Također je upozorila da MZOS loše stoji 
sa studentskim standardom. Jednako tako, prvi sporazumi (10% od školarina) su potpisani 
tako da 25 milijuna nije nestalo u rebalansu proračuna već treba biti isplaćeno u 2012. 
godini. Treba početi s potpisivanjem trogodišnjeg sporazuma. Proces će završiti 
radionicom sa Svjetskom bankom kojom će ujedno započeti novi proces.  

8.5.Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić izvijestila je kako je primila dopis Nezavisnih sindikata   
vezano uz promjene koeficijenta složenosti poslova u knjižnicama, za što su navodno 
zatražili mišljenje Rektorskog zbora 2010. godine, ali ga nikad nisu primili. Moli da se 
Rektorski zbor očituje. 

8.6.Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić izvijestila je o teškoj situaciji vezano uz studentski 
standard te kako MZOS radi na pravilniku koji bi regulirao subvencioniranu studentsku 
prehranu. Moli da se taj pravilnik raspravi na sljedećoj sjednici Rektorskog zbora. 

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš upozorio je da je situacija sa Studentskim centrom Zagreb došla 
do usijanja i nužno je na miran način doći do rješenja. Upozorava kako je s Vlade 



Republike Hrvatske krenuo u hitni postupak Zakon o sanaciji studentskih centara i 
dvojbeno je kako će on izgledati. Smatra važnim o tome razgovarati na Rektorskom zboru.  
Prof. dr. sc. Ante Uglešić je upozorio kako od 1994. godine nisu mijenjane cijene 
subvencionirane prehrane i situacija je neizdrživa, dok se isto tako za privatna visoka 
učilišta također subvencionira studentska prehrana. To je prevažna tema i treba je staviti na 
sjednicu Rektorskog zbora.  

8.7.Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić najavila je mogućnost zapošljavanja znanstvenih novaka 
kojima ističe ugovor u radu kao zamjenu za vanjsku suradnju, ali vezano uz to će rektori 
još dobiti dopis MZOS-a. 

 
Predsjednica Rektorskog zbora prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah zaključila je sjednicu u 18.15 
sati.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Predsjednica Rektorskog zbora: 
          

   prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah  

 

 

Zapisnik sastavila: Paula Pavletić, prof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKTORSKI ZBOR 

 

Klasa: 602-04/12-13/1-2 

UrBroj: 2117/1-20-01-12/1-2 

 

 

 

Na temelju članka 105. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,  2/07 – OUsRH, 46/07, 45/09 i 63/11) 
Rektorski zbor je na svojoj 1. sjednici u akademskoj 2012./2013., održanoj 19. studenoga 
2012. donio  

 
 

ZAKLJUČAK 

Rektorski zbor prihvaća i podržava inicijativu da Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje 
obrazovanja predstavi svoj rad i obrazloži metodologiju, postupke i način izrade ispitnog 
materijala, provođenje ispita i analizu rezultata državne mature na sjednicama senata svih 
sveučilišta u Republici Hrvatskoj. 
 

 

Predsjednica Rektorskog zbora 

 

   prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 
1. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 
2. Članovima Rektorskog zbora 
3. Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 
4. Pismohrana Rektorskog zbora 

 

 

 



REKTORSKI ZBOR 

 

Klasa: 602-04/12-13/1-3 

UrBroj: 2117/1-20-01-12/1-3 

 

Na temelju članka 105. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,  2/07 – OUsRH, 46/07, 45/09 i 63/11) 
Rektorski zbor je na svojoj 1. sjednici u akademskoj 2012./2013., održanoj 19. studenoga 
2012., donio 

 

ODLUKU 

o razrješenju i imenovanju predstavnice Rektorskog zbora za člana Odbora za etiku, etički 
kodeks i etička povjerenstva 

 

1. Prof. dr. sc. Gordana Župan na osobni zahtjev razrješava se dužnosti predstavnice 
Rektorskog zbora u Odboru za etiku, etički kodeks i etička povjerenstva. 

 

2. Prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, prorektorica Sveučilišta u Rijeci, imenuje se za 
predstavnicu Rektorskog zbora u Odbor za etiku, etički kodeks i etička povjerenstva. 

 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Predsjednica Rektorskog zbora 

 

   prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah 

 

 

 
 

 

 

Dostaviti: 
1. Prof. dr. sc. Gordana Župan 
2. Prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija 
3. Predsjedniku Odbora za etiku, etički kodeks i etička povjerenstva 
4. Članovima Rektorskog zbora 
5. Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 
6. Pismohrana Rektorskog zbora 

 
 

 

 

 



REKTORSKI ZBOR 

 

Klasa: 602-04/12-13/1-4 

UrBroj: 2117/1-20-01/12/1-4 

 

Na temelju članka 105. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,  2/07 – OUsRH, 46/07, 45/09 i 63/11) 
Rektorski zbor je na svojoj 1. sjednici u akademskoj 2012./2013., održanoj 19. studenoga 
2012., donio 

 

ODLUKU 

o razrješenju i imenovanju predsjednice Povjerenstva Rektorskog zbora za tumačenje uvjeta 
Rektorskog zbora za izbor u zvanja 

 

1. Prof. dr. sc. Ksenija Turković na osobni zahtjev razrješava se funkcije predsjednice 
Povjerenstva Rektorskog zbora za tumačenje uvjeta Rektorskog zbora za izbor u zvanja. 

 

2. Prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu imenuje se za 
predsjednicu Povjerenstva Rektorskog zbora za tumačenje uvjeta Rektorskog zbora za izbor 
u zvanja. 

 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Predsjednica Rektorskog zbora 

 

   prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah 

 

 

 
 

 

 

 

 
Dostaviti: 
1. Prof. dr. sc. Ksenija Turković  
2. Prof. dr. sc. Melita Kovačević  
3. Članovima Rektorskog zbora 
4. Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 
5. Pismohrana Rektorskog zbora 

 

 



REKTORSKI ZBOR 

 

Klasa: 602-04/12-13/1-5 

UrBroj: 2117/1-20-01/12/1-5 

 

Na temelju članka 105. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,  2/07 – OUsRH, 46/07, 45/09 i 63/11) 
Rektorski zbor je na svojoj 1. sjednici u akademskoj 2012./2013., održanoj 19. studenoga 
2012., donio 

 

ZAKLJU ČAK 

 

Rektorski zbor će izjavu EUA o prioritetima u proračunu Europske unije za razdoblje 2014. 
– 2020. uputiti predsjedniku Vlade RH gospodinu Zoranu Milanoviću te na znanje ministru 
znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. Željku Jovanoviću i ministru financija gospodinu 
Slavku Liniću, te još  jedanput upozoriti na loš položaj znanstveno istraživačke djelatnosti u 
Republici Hrvatskoj.  

 

 

 

 

Predsjednica Rektorskog zbora 

 

prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


