Klasa:
Ur.broj:
Dubrovnik, 16. srpnja 2013.
ZAPISNIK
5. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2012./2013. godini održane 16. srpnja 2013. u
Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, s početkom u 17 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 Josipa Jurja 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 Vijeća veleučilišta i visokih škola.
Ostali nazočni:
10. prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta,
11. prof. dr. sc. Željko Kurtela, prorektor Sveučilišta u Dubrovniku,
12. prof. dr. sc. Vlatko Lipovac, prorektor Sveučilišta u Dubrovniku,
13. mr. sc. Sandra Bezjak, zamjenica ravnateljice AZVO,
14. Paula Pavletić, prof., tajnica Rektorskog zbora,
15. Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik Sveučilišta u Dubrovniku,
16. Branko Putica, dipl. iur., akademski tajnik Sveučilišta u Dubrovniku,
17. Zdenka Barišić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku,
18. Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci,
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 4. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini
2012./2013.;
2. Državne stipendije;
3. Sinteza reakreditacije provedene u akademskoj godini 2011./2012.;
4. Prijedlog kandidata Rektorskog zbora u Akreditacijski savjet Agencije za znanost i
visoko obrazovanje;
5. Imenovanje člana i zamjene člana za nadzorni odbor Operativnog programa
„Regionalna konkurentnost 2007.-2013.“;
6. Razno.

Ad 1.
Primjedbi na zapisnik nije bilo pa Rektorski zbor jednoglasno prihvaća predloženi zapisnik
4. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2012./2013. godini.

Ad. 2.
Pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić
izvijestila je o tijeku izrade državnog proračuna za iduću godinu. Želja joj je s Rektorskim
zborom usuglasiti promjene koje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) želi
napraviti u državnom proračunu vezano uz državne stipendije. Podsjetila je da se godišnje
dodjeljuje 2.200 državnih stipendija, a sredstva su alocirana na redovnim djelatnostima
sveučilišta dok cijelu administrativnu proceduru i postupak, uključujući potpisivanje ugovora,
obavlja MZOS. Država dodjeljuje 30% stipendija za izvrsne studente i 70% stipendija za
studente slabog imovinskog statusa. Ističe da je MZOS prisiljeno donositi odluke tko su za
određeno sveučilište izvrsni studenti pa, kako se vidi iz žalba, ono često griješi. Napominje da
četiri sveučilišta (Rijeka, Split, Osijek i Zagreb) dodjeljuju stipendije za izvrsne studente.
Prijedlog je MZOS da se sve stipendije za izvrsne studente unesu u jednu stavku sveučilišta,
da pojedina sveučilišta sama donose odluku o stipendiranju izvrsnih studenata dok bi
stipendije za studente slabijeg imovinskog statusa ostale na stavci MZOS. Na taj način već
postojeće administrativne strukture na četiri sveučilišta ne bi trebalo posebno mijenjati već
samo povećati kvotu za dodjelu stipendija.
Rektor Ivan Pavić podržava prijedlog da dodjela stipendija za socijalno ugrožene
studente, zbog pravednosti, ostane na razini države ali je važno da dodjela stipendija za
izvrsne studente ostane na sveučilišta jer na taj način svako sveučilište može privući studente
koji su im važni. Zanima ga o kojim je novčanim iznosima riječ.
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić je pojasnila kako bi sve ostalo isto kao i dosad, s
time da bi se 30% ukupnih sredstava namijenjenih izvrsnim studentima alociralo na
sveučilišta. Na taj način MZOS želi postići pravednost u statusu pri dodjeljivanju stipendija
na nacionalnoj razini. To ne znači da sveučilišta trebaju prestati dodjeljivati svoje stipendije.
Rektor Aleksa Bjeliš napomenuo je da Sveučilište u Zagrebu unutar kvota za
stipendiju ima posebne podkvote za studente s invaliditetom i socijalno ugrožene. Ne želi se
miješati u rad MZOS, ali smatra da bi ono moglo imati na umu stimuliranje grana koje su
deficitarne po profesijama ili regijama, jer to ne rade sveučilišta.
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić je dodala da je MZOS unutar 70% stipendija za
socijalno ugrožene studente stipendiralo i deficitarna zanimanja, studente s invaliditetom,
ugrožene etničke skupine isl. Ističe da se kroz programske ugovore ocjenjuje kako sveučilišta
ostvaruju stipendiranje studenata ili ostvaruju svoje strateške ciljeve. Napominje da bi
sveučilišta koja nemaju razvijen sustav dodjele stipendija trebala razviti taj sustav što su
podržali rektori sveučilišta u Dubrovniku, Zadru i Puli.
Raspravu je zaključila rektorica Vesna Vrtiprah pa je Rektorski zbor jednoglasno
prihvatio
ZAKLJUČAK
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Rektorski zbor prihvaća prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta da se od
akademske 2013./2014. godine 30% sredstava za državne stipendije prenesu na javna
sveučilišta, a da sveučilišta dalje tim sredstvima stipendiraju studente po kriteriju
izvrsnosti i prema kriterijima za koje neko sveučilište drži da je potrebno stimulirati
izvrsnost.

Ad. 3.
Rektorica Vesna Vrtiprah izvijestila je da je Agencija za znanost i visoko obrazovanje
(AZVO) dostavila materijal Sinteza reakreditacije provedene u akademskoj
2011./2012.godini koji obuhvaća institucije koje izvode studijske programe iz područja
tehničkih znanosti.
Pomoćnica ravnateljice AZVOa za visoko obrazovanje mr. sc. Sandra Bezjak
ukratko je obrazložila provedenu analizu i podsjetila da je u tijeku druga godina prvoga
petogodišnjeg ciklusa reakreditacije koji je započeo 2010. godine s visokim učilištima iz polja
ekonomije. Nakon provedene akreditacije visokih učilišta iz područja tehničkih znanosti
2013. godine se reakreditiraju visoka učilišta iz područja biotehničkih znanosti, a 2014.
godine slijedi reakreditacija iz područja društvenih i humanističkih znanosti. Analiza
provedenih akreditacija u 2013. godini uključuje 32 visoka učilišta iz tehničkog područja od
kojih su 19 fakulteta i 3 sveučilišna odjela, 5 veleučilišta i 5 visokih škola. Model akreditacije
obuhvaća postupak i ishode vanjskog vrednovanja visokih učilišta i njihovih programa, a
njegov je osnovni cilj dati kratki pregled toga područja i opće preporuke za poboljšanje
kvalitete programa i institucija. Od 32 visoka učilišta 23 su dobila produljenje dopusnica, dok
su osam visokih učilišta i tri studijska programa dobila pismo očekivanja, a jednom visokom
učilištu i trima studijskim programima je uskraćena dopusnica. Šesnaest dislociranih studija je
prestalo sa izvođenjem, a od nekih su odustala i sama visoka učilišta. Prema ocjeni kvalitete
najperspektivniji element je znanstvena djelatnost, a najlošije su ocjenjeni mobilnost,
internacionalizacija i resursi. Cijeli proces reakreditiranja je ocijenjen ocjenom 4,2 s time da
su lošije ocjenjeni kriteriji (puno ih je i zahtjevni su), a bolje korisnost cijelog postupka.
Predsjednica Rektorskog zbora rektorica Vesna Vrtiprah zahvalila je na
predstavljanju Sinteze i zaključila da su navedeni podaci vrlo korisni u pravcu povećanja
kvalitete studijskih programa, a Rektorski zbor je informaciju Agencije za znanost i
visoko obrazovanje primio na znanje.

Ad. 4.
Rektorica Vesna Vrtiprah je izvijestila kako je Agencija za znanost i visoko obrazovanje
(AZVO) zatražila da Rektorski zbor predloži člana Akreditacijskog savjeta AZVO i traži da
predloženi član ima iskustva u međunarodnom, posebno u europskom i nacionalnom sustavu
osiguravanja kvalitete, te da je uz prijedlog potrebno dostaviti i životopis predloženika. U
dogovoru s rektorom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli prof. dr. sc. Robertom Matijašićem
predlaže da Rektorski zbor u Akreditacijski savjet AZVO predloži doc. dr. sc. Blaženku
Martinović sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli koja ispunjava tražene uvjete.
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Na prijedlog predsjednice Rektorskog zbora rektorice Vesne Vrtiprah Rektorski zbor
jednoglasno je donio
ODLUKU
Predstavnica Rektorskog zbora u Akreditacijskom savjetu Agencije za znanost i visoko
obrazovanje bit će dr. sc. Blaženka Martinović, docentica Sveučilišta Jurja Dobrile u
Puli.

Ad. 5.
Rektorica Vesna Vrtiprah je izvijestila da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova
Europske unije zatražilo da Rektorski zbor potvrdi dosadašnjeg ili imenuje novoga člana i
njegovu zamjenu, u Nadzorni odbor Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. –
2013. Podsjetila je da je na sjednici Rektorskog zbora u srpnju 2012. godine za člana toga
tijela imenovan prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, a za njegovu zamjenicu prof. dr. sc. Gordana
Kralik.
Rektor Pero Lučin, koji je sudjelovao na sastancima toga tijela, napomenuo je da u
njegovu radu treba aktivno sudjelovati, da je riječ o administrativnom poslu uz puno
proučavanja dokumentacije pa predlaže prof. dr. sc. Damira Zeca, prorektora Sveučilišta u
Rijeci.
Predsjednica Rektorskog zbora rektorica Vesna Vrtiprah je predložila a Rektorski
zbor jednoglasno je donio
ODLUKU
U Nadzorni odbor Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.
imenuju se:
1. prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta J. J. Strossmayera u
Osijeku, za članicu,
2. prof. dr. sc. Damir Zec, prorektor Sveučilišta u Rijeci, za zamjenika člana.

Ad. 6.
Ad.6.1.
Rektorica Vesna Vrtiprah je informirala da je temeljem upita Ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja o mogućnosti polaganja stručnih ispita za poslove graditeljstva i rasprave
na jednoj od održanih sjednica Rektorski zbor zatražio da Agencija za znmaost i visoko
obrazovanje (AZVO) izradi tematsko vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u
Dubrovniku i Sveučilišta u Splitu. Nakon provedenih konzultacija s Ministarstvom
graditeljstva i prostornog uređenja, AZVO je Rektorskom zboru dostavilo mišljenje da je za
eventualnu provedbu tematskog vrednovanja predmetnih studijskih programa potrebno da
nadležno ministarstvo ili nadležna strukovna komora utvrdi minimalne standarde studiranja
potrebnih da bi osobe koje su završile predmetne studije u Republici Hrvatskoj ili određene
studije u inozemstvu mogle pristupiti polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova iz
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područja graditeljstva. Bez te informacije nije moguće provesti tematsko vrednovanje.
Zaključila je da je time posao Rektorskog zbora završen do trenutka dok se ne dostave
minimalni standardi studiranja.
Ad.6.2.
Pomoćnica ministra prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić ukazala je na problem upisa građana
Europske unije (EU) na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj (RH). Oni su se prijavljivali na
kvote za strance, ali ulaskom u EU Hrvatska je dužna ispoštovati predpristupne pregovore pa
građani EU moraju pri upisu imati jednaka prava kao i studenti iz RH (subvencionirana
školarina, prehrana i ostalo) pa se upisuju u istim kvotama kao za građane RH. Jasno je da im
se mora dati jednaka prava, ali nigdje nije navedeno da oni moraju biti u kvoti za naše
studente. Središnji prijavni ured (SPU) je nedavno prebacio sve državljane EU iz kvote za
strance u kvote sa hrvatskim studentima što je dovelo do velikih problema jer oni nisu u istoj
situaciji kao naši studenti. Naime, većina ne uspijeva upisati studij zbog hrvatskog jezika, što
je uvjet za upis na visoko učilište. Stoga je predložila da se odmah pošalje mail SPU da vrati
sve koji su se prijavili u kvote za strance a da se za iduću godinu dogovori procedura. Jedino
je Sveučilište u Zagrebu u upisnom natječaju jasno napomenulo da će se građani EU upisivati
u kvote za sve studente.
Rektor Ivan Pavić predlaže da ostane onako kako su visoka učilišta navela u svojim
natječajima bez naknadnog prebacivanja.
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić je pojasnila kako su građani EU do prije dva dana
bili vođeni u kvotama za strance i ustvari je SPU napravio tehničku pogrešku.
Rektor Aleksa Bjeliš je naglasio da se SPU ne može miješati u upisnu politiku
sveučilišta. Sveučilište u Zagrebu je kategoriziralo studente kako je trebalo još u proljeće i za
ovu godinu takva odluka vrijedi. Kvote su donesene u vrijeme kad Hrvatska nije bila članica
EU pa smatra da se SPU mora odmah ispričati za takav postupak. SPU može jedino pobrojati
bodove studenata i nije dopušteno nikakvo zadiranje u politiku sveučilišta i upisne kvote.
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić je pojasnila kako su prijave za upis obavljene u
vrijeme kad još nisu bili raspisani natječaji za upis pa su se građani EU prijavljivali u kvote za
strance. SPU kaže da im nitko nije rekao da oni moraju biti na listi za sve studente i do prije
dva dana ostali su na listi za strance.
Na primjedbu rektora Alekse Bjeliša da oni moraju imati jednaka prava kao i hrvatski
studenti prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić je rekla da ta prava nisu upitna i neće se remetiti.
Ukoliko ih se ne vrati u kvote za strance bili bi diskriminirani i ne bi se mogli upisati. Na to je
rektor Aleksa Bjeliš predlažio da MZOS razradi kategorije studentskih prava, a što se tiče
upisa Sveučilište u Zagrebu će dati mogućnost upisa studenata na osnovu preporuka.
Raspravu je zaključila predsjednica Rektorskog zbora rektorica Vesna Vrtiprah a
Rektorski zbor je donio
ZAKLJUČAK
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Rektorski zbor se slaže sa prijedlogom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta da se
građani EU koji se upisuju na hrvatska visoka učilišta u akademsku 2013./2014. godinu
upisuju u kvotama za strance pri čemu ostvaruju jednaka prava kao hrvatski studenti.

Ad.6.3.
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić je podsjetila da je Rektorski zbor dobio na uvid Pravilnik o
sadržaju studentske isprave i dizajn nove studentske iskaznice. Otvorit će se i kratka javna
rasprava o studentskoj iskaznici. Ključno je reći da dosadašnja dvojnost javnog dokumenta indeks i studentska iskaznica, time prestaje. Visoko učilište odlučuje kakav dizajn i sadržaj
želi na studentskoj iskaznici i nije obvezno da student ima indeks. E-indeks ne prestaje, ali
indeks više nije obvezan. Na iskaznici postoji dio za MZOS, visoko učilište i treći dio za
ostale razne davatelje usluga. Pravno je riješeno da je studentska iskaznica javna isprava.
Cijena iskaznice je 40 kuna + PDV.
Ad.6.4.
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić je izvijestila o pismu irskog ministarstva kojim traže da se
hrvatska sveučilišta uključe u projekt rangiranja sveučilišta kojeg je pokrenula Europska
komisija. Riječ je o rangiranju koje se neće temeljiti isključivo na znanstvenim radovima već
na različitim segmentima koji uključuju prijenos znanja, međunarodnu akreditaciju, suradnju
s kompanijama isl.
Ad.6.5.
Rektorica Gordana Kralik je rekla da ima informaciju kako je na sjednici Sabora usvojen
prijedlog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Visoka učilišta su na
raspolaganju imala materijal iz svibnja 2013. a prema informaciji je Zakon usvojen s nekoliko
amandmana pa je zamolila za objašnjenje.
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić je rekla da je zadovoljna donošenjem Zakona jer će
to omogućiti da dio studentskog standarda, pa i stipendija, krene u proceduru. U odnosu na
verziju čitanu na Saborskom odboru prihvaćena su tri amandmana na Zakon: mogućnost
izbora u više zvanje se omogućuje prije isteka pet godina (ali ne prije tri godine) kad su
ispunjeni kriteriji za više zvanje od onoga u koje se namjerava izabrati; reizbor koji je dosad
išao svake četiri godine, reizbor će se obavljati svakih pet godina; odobrenje za produženje
radnog odnosa (iz državnog proračuna) za osobe s više od 65 godina starosti bit će svake dvije
godine; a za još jedan amandman nema potpunu informaciju (vezano uz izbor članova
Nacionalnog vijeća).
Na pitanje prorektora prof. dr. sc. Vlatka Lipovca o Pravilniku za izbor u znanstvena
zvanja prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić je rekla da će Nacionalno vijeće, čim se formira,
raspravljati o tom Pravilniku.
Rektor Aleksa Bjeliš je naglasio da Sveučilište u Zagrebu drži da je ova zakonska
promjena dalekosežno nepovoljna za sustav i vrlo brzo može loše utjecati na njega. Što se tiče
zadovoljstva zbog donošenja Zakona koje će pomoći provođenje studentskog standarda
smatra da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta svojim odlukama jasno pokazalo
kako se bavi studentskim standardom. Što se tiče Pravilnika za izbor u znanstvena zvanja,
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očekuje da Ustavni sud ozbiljno razmisli o zahtjevu za stavljanje novoga Pravilnika izvan
snage. Što se tiče Nacionalnog vijeća, mišljenja je da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
sporta odlučilo da to Vijeće radi u stanju bezakonja već četiri mjeseca.

Ad.6.6.
Predsjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola prof. dr. sc. Slavica Ćosović Bajić izvijestila
je kako je Tehničko veleučilište u Zagrebu gdje je ona dekanica u potpunosti riješilo problem
prijenosa ocjena iz e-indeksa, čitača kartice i aplikaciju za i-pad gdje se pojavljuje slika
papirnatog indeksa. Predlažila je da pošalje prezentaciju i nudi pomoć zaposlenika Tehničkog
veleučilišta pa je Rektorski zbor zaključio da prof. dr. sc. Slavica Ćosović Bajić pošalje svim
sveučilištima tu prezentaciju.

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

Zapisnik sastavila:
Paula Pavletić, prof.

Predsjednica Rektorskog zbora:
prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah
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