Dubrovnik, 18. siječnja 2013.
ZAPISNIK
2. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2012./2013. godini održane 18. siječnja 2013. u
Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, s početkom u 9 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. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci,
5. prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu,
6. prof. dr. sc. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru
7. prof. dr. sc. Robert Matijašić, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli,
8. prof. dr. sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru,
9. prof. dr. sc. Slavica Ćosović Bajić, predsjednica zajednice Vijeća veleučilišta i
visokih škola.
Ostali nazočni:
10. prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, pomoćnica ministra, MZOS,
11. prof. dr. sc. Saša Zelenika, pomoćnik ministra, MZOS,
12. prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica, AZVO,
13. prof. dr. sc. Romana Caput-Jogunica, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
14. Biserka Vrbek, pomoćnica glavnog tajnika HOO za pravne i zajedničke poslove,
15. prof. dr. sc. Željko Kurtela, prorektor Sveučilišta u Dubrovniku,
16. prof. dr. sc. Vlatko Lipovac, prorektor Sveučilišta u Dubrovniku,
17. Paula Pavletić, prof., tajnica Rektorskog zbora,
18. Zdenka Barišić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku,
19. Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci,
20. Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik Sveučilišta u Dubrovniku,
21. Branko Putica, dipl. iur., akademski tajnik Sveučilišta u Dubrovniku.

Sjednicom predsjedava prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, predsjednica Rektorskog zbora u
akademskoj 2012./2013. godini i utvrđuje sljedeći:
D n e v n i r e d:
1. Prihvaćanje zapisnika 1. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2012./2013.
godini;
2. Nacrt Uredbe za pokriće troškova prehrane studenata i standardizacija studentske
prehrane;
3. Izvješće Povjerenstva za vizualni identitet Rektorskog zbora RH;
4. Izvješće Povjerenstva za tumačenje odluka Rektorskog zbora za izbore u zvanja;
5. Imenovanje predstavnika Rektorskog zbora u Povjerenstvo za ljudska prava;
1

6. Prijedlog Povjerenstva za procjenu sukladnosti ishoda učenja diplomskog studija
„Elektroničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu“ Sveučilišta u Dubrovniku,
uvjetima za pristupanje polaganja stručnog ispita za poslove graditeljstva;
7. Razno;
8. Predstavljanje projekta “Sportaši i obrazovanje 2012.-2016.“

Ad 1.
Prof. dr. sc. Ivan Pavić iznio je primjedbu da nije prenesena njegova rasprava pod točkom 2.
Predstavljanje Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja – priprema i
provođenje ispita državne mature i analiza rezultata.
Budući da je njegov prijedlog, „da Rektorski zbor podrži predstavljanje i analizu
Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja na senatima svih sveučilišta u
Republici Hrvatskoj“, ušao kao zaključak u zapisnik, nema potrebe za nadopunu pa
Rektorski zbor jednoglasno prihvaća predloženi zapisnik.

Ad. 2.
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić ukratko je predstavila dokument Uredba o potpori za
pokriće troškova prehrane studenata koju MZOS već duže priprema. Upozorila je na problem
studentskog standarda koji ne može čekati izmjene Zakona, pa je dogovoreno da Vlada RH
što prije donese takvu Uredbu. Tom se Uredbom u prvom redu žele promijeniti cijene koje se
nisu mijenjale zadnjih 14 godina i definirati jedinstveni jelovnik koji uključuje menije i ostale
prehrambene artikle podložne subvencioniranoj prodaji. Navela je kako je meni pod
subvencijom od oko 70% i cijena obroka je nešto povećana, dok su ostali prehrambeni artikli
pod subvencijom od oko 50%. Također, duljina trajanja subvencionirane prehrane je
definirana i ograničena, a zlouporaba studentske iskaznice će se strogo sankcionirati. Zatražila
je podršku Rektorskog zbora za prijedlog Uredbe i menija.
Prof. dr. sc. Ivan Pavić rekao je kako je prije desetak godina bio član Povjerenstva za
izradu menija kad je zaključeno da je minimalna cijena menija 20 kuna. Budući da je ovom
Uredbom predložena cijena menija 22 kune, pita je li, s obzirom na velik rast svih drugih
cijena, predloženi iznos dostatan i je li subvencija u relativnom ili apsolutnom iznosu.
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić odgovorila je kako su cijenu predložili studentski
centri, a pri pregovorima studenti nisu imali primjedbi na cijenu već samo na neka prava, npr.
na reduciranje kumulativnog korištenja obroka na jedan tjedan.
Prof. dr. sc. Pero Lučin podržava napore MZOS-a pri rješavanju problema
studentskog standarda. Iz prijedlog nije vidljiva promjena modela financiranja, pa ne vidi
prostor za intervenciju u meni iz sredstava poslovanja. Upozorio je na situaciju kada
studentski centar MZOS-u ispostavi račun za subvenciju, a MZOS ne podmiri to dugovanje.
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić složila se da je nedopustivo da MZOS ne plati
račune koje ispostavi studentski centar, pa je osnovni cilj Uredbe da se izbjegnu problemi u
poslovanju studentskih centara i usklade računi koji od centara stižu MZOS-u na naplatu.
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš najzanimljivijim drži članke 9. i 10. pa upozorava kako u
članku 9. nije navedena cijena menija i prehrambenih artikala i predlaže da se stavak 2. toga
članka „…u obzir se uzima visina sredstava osiguranih u Državnom proračunu za prehranu
studenata.“ briše jer se u njemu vidi mogućnost nastavka dosadašnje politike koju su
sukcesivno dosad vodili u Ministarstvu. Riječ je o tome da MZOS vodi politiku, studentski
centar kumulira gubitke, a sveučilište kao osnivač bi trebalo preuzeti odgovornost, kao što je
to u Sveučilištu u Zagrebu. Smatra da je Uredba dobar put, ali ostavlja mjesta raznim
opcijama. Također, članak 18. stavak 1. je neprihvatljiv jer među članovima Nacionalnog
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povjerenstva za kontrolu prehrane studenata nema predstavnika sveučilišta pa predlaže da se
broj članova poveća kako bi se uravnotežili odnosi. Upozorio je kako se gubici akumuliraju
na studentskim domovima zbog premalih cijena smještaja i da se razlike pokrivaju iz prihoda
od studentskog rada što se izravno protivi osnovnoj namjeni studentskih servisa, a to je
pokriće troškova studentskog sporta i kulture.
Prof. dr. sc. Ante Uglešić upozorio je kako je razlog gubitaka ne samo u činjenici da
su rasle cijene prehrane, već se s diplomskim studijima dobila jedna godinu više studentske
prehrane i smještaja čime su narasli troškovi za 1/6. Smanjenjem PDV-a su izdvajanja manja,
ali s obzirom na povećanje cijena obroka ipak će nedostajati sredstava.
Prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik podržava rješavanje problema studentske
prehrane, pa je podsjetila kako su na nacrtu Uredbe sudjelovale osobe zadužene za prehranu
sa četiri najveća hrvatska sveučilišta i misli da je Uredba kompromis njihove rasprave.
Voljela bi da se briše stavak 2. iz članka 9. ali ne vidi da je to moguće jer je proračun za
2013., 2014. i 2015. godinu već definiran, pa se jasno vidi njegovo smanjivanje. Ne razumije
kako MZOS može napisati ovakvu odredbu kad se vidi da u proračunu za to nema osigurana
sredstva. Ipak vjeruje da je ovo korak naprijed i poboljšanje u odnosu na postojeću situaciju.
Svjesna je da su studenti skloni zlorabi pa moli da se o sadržaju još jedanput razgovara sa
Studentskim zborom u smislu da je postojeće stanje neodrživo.
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš smatra da postoje tri alternative: članak 9. stavak 2 ili
članak 10. stavak 1. ili pristanak sveučilišta i studentskih centara da dalje podnose gubitke, s
time da ovu posljednju Sveučilište u Zagrebu sa svojim Studentskim centrom ne prihvaća.
Prva alternativa je da MZOS, što razumije da ne može, dade garanciju da će osigurati koliko
god novaca treba. Prema tome, misli da treba brisati članak 10. stavak 1. i studentima reći da
će možda subvencija biti 70%, a možda 60% ili 50%. Upozorava da Sveučilište u Zagrebu ne
može pristati na status quo.
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić utvrdila je kako će Nacionalno povjerenstvo
utvrđivati cijenu menija i subvencija pa smatra da će se ovlasti sveučilištima pružiti ukoliko
članovi Nacionalnog povjerenstva budu i predstavnici Rektorskog zbora. Slaže da se cijena
obroka ne može definirati prema tome koliko imamo sredstava u proračunu. Izvor problema je
korištenje prava koja studentima ne pripadaju jer njih mnogo neovlašteno koristi studentske
iskaznice, čemu doprinosi i nepravilan rad djelatnika studentskog centra kao i studentskih
referada koje samostalno dodjeljuju razine studentskih prava.
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš vratio se na činjenicu da u državnom proračunu postoji
stavka koja ovog trenutka ne može biti veća, meni košta određeni iznos koji ne može biti
manji. Dvije su mogućnosti: ili relaksirati odnos subvencije i studentske participacije ili
reducirati broj obroka (npr. da će se studenti hraniti do 1. rujna). Treba odlučiti i studentima
reći istinu, ali MZOS ne smije očekivati da će sveučilišta preuzeti taj dijalog sa studentima.
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić zaključila je zamolbom sveučilištima da u što
kraćem roku pošalju amandmane na nacrt Uredbe.
Raspravu je zaključila prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah i predložila
ZAKLJUČAK
1. Rektorski zbor daje potporu Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta da se uredi i
standardizira studentska prehrana;
2. Rektorski zbor traži da sva sveučilišta do 23. siječnja 2013. svoje sugestije na Nacrt
Uredbe za pokriće troškova prehrane studenata i standardizacija studentske prehrane
dostave Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u obliku amandmana;
3. Rektorski zbor traži da se o Nacrtu Uredbe izvrše dodatne konzultacije sa
studentskim centrima i studentskim zborovima;
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4. Ukoliko se procjeni da je na temelju dostavljenih amandmana potrebno ponovno
sazvati sjednicu Rektorskog zbora radi definiranja konačnog teksta Uredbe, sjednica se
zbog hitnosti postupka može održati u Zagrebu.
Rektorski zbor prihvaća predloženi Zaključak uz jedan suzdržani glas.

Ad. 3.
Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah ukratko je obrazložila Izvješće i odluku Povjerenstva za
vizualni identitet. Izvijestila je kako je na Natječaj koji je bio otvoren do 31. listopada 2012.
pristiglo 62 rada. Povjerenstvo, u sastavu prof. dr. sc. Kažimir Hraste, prof. dr. sc. Bojan
Baletić i prof. dr. sc. Melita Kovačević odabralo je nagrade kako slijedi: 1. mjesto – 10.000
kn, rad autora Luke Predragovića i Jelene Jukčić, koji su u lipnju 2012. diplomirali na Studiju
dizajna na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; 2. mjesto – 5.000 kn, rad autora
Sabahudina Ekića, studenta Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 3. mjesto - 2.000 kn,
rad autorica Hannah Vranko (prvostupnice) i Sandre Maglov, studentice diplomskog Studija
dizajna na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Rektorski zbor jednoglasno prihvaća i donosi
ODLUKU
1. Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za vizualni identitet Rektorskog zbora Republike
Hrvatske.
2. S kandidatima čiji je rad osvojio 1. mjesto sklopit će se Ugovor o izradi vizualnog
identiteta Rektorskog zbora Republike Hrvatske. Autori rada ostaju u obvezi izraditi
idejno rješenje logotipa u digitalnim verzijama – u krivuljama (*.tif) i vektorskom
formatu (*.eps, *.cdr), definiciju korištenih boja (CMYK, RGB) te implementaciju
odabranog idejnog rješenja na materijale primarne i sekundarne komunikacije (pečat,
memorandum, mapa, powerpoint slide i po potrebi ostale grafičke materijale). Autori su
dužni po pozivu i uputama Povjerenstva, u roku od jedne godine od dostavljenog
konačnog prijedloga, dorađivati svoj rad te idejnim rješenjima sudjelovati u izradi webstranice Rektorskog zbora.
3. Kandidatima čiji su radovi osvojili 2. i 3. mjesto novčane nagrade će se isplatiti putem
autorskih ugovora. Troškove poreza i prireza snosi Rektorski zbor.

Ad. 4.
Zdenka Barišić, dipl. iur., članica Povjerenstva za tumačenje odluka Rektorskog zbora za
izbore u zvanja, na molbu predsjednice Povjerenstva prof. dr. sc. Melite Kovačević koja nije
mogla doći na sjednicu, ukratko je obrazložila odgovore Povjerenstva.
Rektorski zbor jednoglasno prihvaća Izvješće Povjerenstva za tumačenje odluka
Rektorskog zbora za izbore u zvanja te će se zasebna tumačenja pojedinih upita uputiti
onima koji su zatražili tumačenja.

Ad. 5.
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Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah izvijestila je o dopisu kojim Ured za ljudska prava i prava
nacionalnih manjina Vlade RH od Rektorskog zbora traži imenovanje predstavnika u
Povjerenstvo za ljudska prava.
Na prijedlog prof. dr. sc. Ivana Pavića Rektorski zbor jednoglasno prihvaća i donosi
ODLUKU
Za predstavnicu Rektorskog zbora u Povjerenstvo za ljudska prava imenuje se prof. dr.
sc. Vedrana Spajić Vrkaš iz Istraživačko - obrazovnog centra za ljudska prava i
demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 6.
Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah ukratko je izvijestila kako je Ministarstvo graditeljstva i
prostornog uređenja zatražilo očitovanje Rektorskog zbora o tome mogu li osobe koje su
završile diplomski studij Elektroničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu Sveučilišta u
Dubrovniku pristupiti polaganju stručnog ispita za poslove graditeljstva. Ministarstvo je već
zaprimilo očitovanja Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Fakulteta
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu te Tehničkog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci koji su dostavili oprečna očitovanja kao i Fakulteta elektrotehnike i
računarstva Sveučilišta u Zagrebu koji se proglasio nenadležnim. Predlaže da se oformi
Povjerenstvo za procjenu sukladnosti ishoda učenja diplomskog studija Elektroničke i
komunikacijske tehnologije u pomorstvu Sveučilišta u Dubrovniku, uvjetima za pristupanje
polaganja stručnog ispita za poslove graditeljstva sastavljeno od pet članova, predstavnika
navedenih institucija i predstavnika Sveučilišta u Dubrovniku, konkretno prorektor prof. dr.
sc. Vlatko Lipovac, koji je ujedno i član stručnog vijeća predmetnog diplomskog studija te
može pojasniti ishode učenja.
Na pitanje prof. dr. sc. Slavice Ćosović Bajić treba li u Povjerenstvu biti predstavnik
graditeljske struke, prof. dr. sc. Vlatko Lipovac je pojasnio kako je ovdje riječ o
komunikacijskoj tehnologiji, pa nije potreban član iz graditeljske struke.
Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah je pojasnila kako bi Povjerenstvo trebalo provjeriti
kompetencije diplomiranih studenata predmetnog studija
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš smatra da je riječ o tipičnoj situaciji gdje sveučilišta mogu
biti u sukobu interesa pa sugerira kako je logična institucija koja bi trebala napraviti
ekspertizu Agencija za znanost i visoko obrazovanje, s čime se složila i ravnateljica AZVO-a
prof. dr. sc. Jasmina Havranek.
Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno prihvaća
ZAKLJUČAK
Dopis Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja s mišljenjima Elektrotehničkog
fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Splitu, Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Fakulteta elektrotehnike i
računarstva Sveučilišta u Zagrebu upućuje se Agenciji za znanost i visoko obrazovanje a
od AZVO žurno traži ekspertizu i očitovanje Rektorskom zboru. Očitovanje AZVO
proslijedit će se Ministarstvu.
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Ad. 7.
Ad.7.1.
Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah izvijestila je o dopisu dekana Visoke tehničko-poslovne škole
Politehnika Pula prof. dr. sc. Luciana Delbianco koji od predsjednice Rektorskog zbora moli
pomoć pri utvrđivanju adekvatne kratice za njihov specijalistički diplomski stručni studij
Kreativni menadžment u procesima, jer nisu zadovoljni dodijeljenom kraticom struč. spec.
admin. proc. niti dodatnim obrazloženjem Tajništva Rektorskog zbora.
Na prijedlog predsjednika Povjerenstva Rektorskog zbora za izradu Popisa
akademskih i stručnih naziva prof. dr. sc. Ivana Pavića predsjednica Rektorskog zbora prof.
dr. sc. Vesna Vrtiprah predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno prihvaća
ZAKLJUČAK
Dopis Visoke tehničko-poslovne škole Politehnika Pula upućuje se Povjerenstvu
Rektorskog zbora za izradu Popisa akademskih i stručnih naziva na ponovno
razmatranje te moguće dodjeljivanje nove kratice koja ne asocira na administraciju, te
se Povjerenstvo obvezuje da pripremi odgovor visokom učilištu.
Ad.7.2.
Ravnateljica Agencije za znanosti i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek
izvijestila je o vijesti koju je objavila Europska komisija, vezano uz kreiranje nove rang-liste
U-Multirank kojom se želi obuhvatiti 500 sveučilišta. To novo, višedimenzionalno rangiranje
ocjenjivat će sveučilišta u pet kategorija: znanstveni ugled, kvaliteta podučavanja i učenja,
međunarodna orijentacija, uspjeh u prenošenju znanja (npr. suradnja s kompanijama i start-up
projektima) i angažiranost u regiji. Sveučilišta su pozvana da se prijave za novo rangiranje u
prvoj polovici 2013. godine, a prvi rezultati očekuju se početkom 2014. godine. Projekt UMultirank provodit će se tijekom 2013. i 2014. godine, za što je osigurano 2 milijuna funti iz
fondova Europske unije za Programe cjeloživotnog učenja, uz mogućnost da se inicijalno
financiranje produži za još dvije godine (2015. i 2016. godinu). Nakon toga, rangiranje bi
trebala preuzeti neka neovisna organizacija. Čini joj se, što se tiče metodologije, da je riječ o
boljem načinu rangiranja sveučilišta. Promptno će obavijestiti Rektorski zbor o svim novim
saznanjima o projektu.
Prof. dr. sc. Pero Lučin misli da nije riječ o rangiranju, već o tipologiji sveučilišta.
Ad.7.3.
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš upozorio je na tri teme koje trenutno okupiraju Sveučilište u
Zagrebu:
- Studentski centar, što je u vrlo napregnutom stanju;
- briga da će uskoro biti opterećeni odlukama poreznih organa vezano uz ranije revizije i
korištenje virmanima koji godinama korišteni kao sredstvo plaćanja, što daje mogućnost da
se a posteriori jako opterete pojedine sastavnice sa dodatnim davanjima;
- uključivanje sastavnica u sustav poreza na dohodak. Sveučilište komunicira s odgovornim
tijelima, ali smatra da bi bilo korisno da Rektorski zbor donese zajednički stav o toj temi. To
jednako prijeti brojnim sveučilišnim djelatnostima i procedurama tu temu drži važnijom od
bilo čega što trenutno MZOS radi.
Prof. dr. sc. Saša Zelenika izvijestio je kako se MZOS, u granicama svojih ovlasti,
uključilo u teme koje je naveo rektor Bjeliš, o čemu komuniciraju s Ministarstvom financija i
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Poreznom upravom. Uskoro će se održati sastanak o fiskalnim blagajnama u studentskim
centrima, što je u okviru tih tema. Bilo bi dobro da se Rektorski zbor očituje jer bi to MZOS-u
dalo dodatnu težinu za razgovor.

Ad. 8.
Predstavljanje projekta započela je prof. dr. sc. Romana Caput-Jogunica s Agronomskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Naglasila je kako je riječ o projektu koji je nastavak projekta
„Kategorizirani sportaši u sustavu obrazovanja“ koji se od 2008. do 2011. godine provodio u
suradnji HOO-a i MZOS-a uz suglasnost Rektorskog zbora i Vijeća veleučilišta i visokih
škola. Cilj projekta je bio upoznati akademsku javnost s pojmom kategorizirani sportaš i s
postupkom kategorizacije kao i s problemima s kojima se susreću tijekom školovanja ili
studiranja. Temeljem zaključa sa sjednice Rektorskog zbora održane u Rijeci u lipnju 2008.
godine donesena je Preporuka o uvjetima studiranja kategoriziranih sportaša koja je
dostavljena svim hrvatskim sveučilištima poradi izrade općih akata u okviru kojih se
propisuju uvjeti studiranja studenta-kategoriziranih sportaša s obzirom na posebnosti
pojedinih studija. Nakon godinu dana provedena je analiza primjene kojom je utvrđeno da je
vrlo mali broj visoko obrazovnih ustanova stavio Preporuku na svoje mrežne stranice ili
propisao minimalne uvjete studiranja za kategorizirane sportaše. Naglasila je kako je osnovni
cilj projekta „Sportaši i obrazovanje“ (2012. – 2016.) jest poticanje nadležnih tijela za
provođenje aktivnosti i mjera propisanih Preporukom i smjernicama Nacionalnog vijeća za
sport.
Pomoćnica glavnog tajnika HOO za pravne i zajedničke poslove Biserka Vrbek
naglasila je kako Hrvatski olimpijski odbor želi pomoći sportašima koji ostvaruju vrhunske
rezultate da završe svoje obrazovne procesa te istaknula kako ugled vrhunskih sportaša
pomaže visokim učilištima jer su sportaši promicatelji pozitivnih vrijednosti. Stoga u ime
Hrvatskog olimpijskog odbora od Rektorskog zbora traži potporu i suradnju u provedbi
predloženih aktivnosti projekta u razdoblju od 2012. – 2016. godine.
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš zahvalio je na predstavljanju projekta te istaknuo kako je
čelnicima visokih učilišta u interesu dobiti konkretne sugestije i zaključio da će se vrhunski
sportaši na svim sastavnicama Sveučilištu u Zagrebu tretirati jednako, pa je zamolio za
konkretnu komunikaciju.
Prof. dr. sc. Ivan Pavić istaknuo je da Sveučilište u Splitu intenzivno radi na
popularizaciji sporta, npr. kroz dodjelu posebnih priznanja za studij sportaša. Osnovali su i
Ured za sport i u njemu zaposlili profesionalca kojeg plaćaju iz vlastitih sredstava, pa predlaže
da MZOS, čim bude u mogućnosti, predvidi financiranje zaposlenika u Uredima za sport iz
svojih sredstava.
Prof. dr. sc. Slavica Ćosović Bajić rekla da Vijeće veleučilišta i visokih škola
podržava studente sportaše i predlaže da se slična prezentacija održi na pojedinim visokim
učilištima. Dodatnu mogućnost za aktivne sportaše vidi u njihovom uključivanju u studijske
programe u kategoriji za studente starije od 25 godina, po posebnim izvedbenim programima.
Prof. dr. sc. Pero Lučin daje podršku i sugerira da se problem treba postaviti i na
sveučilišnoj razini, jer na fakultetskoj to nije moguće. To smatra poticajem MZOS-u da počne
razmišljati o razvoju sveučilišnog sporta. Predlaže da se aplicira na neki europski projekt radi
dobivanja financijskih sredstava tj. alata za integriranje sportaša.
Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
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Rektorski zbor podržava projekt Sportaši i obrazovanje 2012. – 2016. i aktivnu suradnju
s Hrvatskim olimpijskim odborom koje će poduzeti niz aktivnosti kako bi se
obrazovanje sportaša diglo na višu razinu od dosadašnje.

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

Zapisnik sastavila:

Predsjednica Rektorskog zbora:

Paula Pavletić, prof.

prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah
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