
 
Klasa: 602-04/13-05/18 
Urbroj: 380-230/071-13-2 
 
Zagreb, 11. studenoga 2013. 
 
 
  Z A P I S N I K 
 
1. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2013./2014. godini održane 11. studenoga 2013. 
u velikoj vijećnici Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, s početkom u 14.30 
sati. 

 
Nazočni članovi Rektorskog zbora: 

1. prof. dr. sc. Alfio Barbieri , rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i predsjednik 
Rektorskog zbora, 

2. prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš , rektor Sveučilišta u Zagrebu, 
3. prof. dr .sc. Snježana Priji ć Samardžija , prorektorica Sveučilišta u Rijeci, 
4. prof. dr. sc. Ivan Pavi ć, rektor Sveučilišta u Splitu, 
5. prof. dr. sc. Željko Turkalj , rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 
6. prof. dr. sc. Ante Ugleši ć, rektor Sveučilišta u Zadru, 
7. prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah , rektorica Sveučilišta u Dubrovniku, 
8. prof. dr. sc. Ljerka Ostoji ć, rektorica Sveučilišta u Mostaru, 
9. prof. dr. sc. Slavica Ćosovi ć Baji ć, predsjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola, 

 
Ostali nazočni:  

10. prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić, pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta, 
11. prof. dr. sc. Jasmina Havranek , ravnateljica AZVO,  
12. prof. dr. sc. Neven Budak, posebni savjetnik predsjednika Vlade RH za znanost, 
13. prof. dr. sc. Bojan Baleti ć, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
14. prof. dr. sc. Blaženka Divjak , prorektorica Sveučilišta u Zagrebu, 
15. prof. dr. sc. Melita Kova čević, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu, 
16. dr. sc. Vesna Dodikovi ć Jurkovi ć, zamjenica ravnateljice AZVO, 
17. Paula Pavleti ć, prof.,  tajnica Rektorskog zbora, 
18. Olga Šarlog Bavoljak, dipl. iur.,  akademska tajnica Sveučilišta u Zagrebu, 
19. Roberta Hla ča Mlinar, dipl. iur.,  glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci 
20. Luka Juroš, načelnik Sektora za poslovanje visokih učilišta i studentski standard, 

MZOS.  
21. Ana Gorši ć, načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja, MZOS 

 
Sjednicom predsjedava prof. dr. sc. Alfio Barbieri,  predsjednik Rektorskog zbora u 

akademskoj 2013./2014. godini. Na molbu prof. dr. sc. Jasmine Havranek predlaže 
proširenje dnevnog reda točkom Osnutak Mreže jedinica za osiguravanje kvalitete visokih 
učilišta u RH te na molbu prof. dr. sc. Ivana Pavića točka 4. postaje točka 2.  

 
Predsjednik Rektorskog zbora utvrđuje, a prisutni članovi jednoglasno prihvaćaju 

sljedeći: 
 

D n e v n i  r e d: 
 

1. Prihva ćanje zapisnika 6. sjednice Rektorskog zbora u akade mskoj godini 
2012./2013.; 

2. Izmjene i dopune Popisa akademskih i stru čnih naziva i kratica;  
3. Nacrt Strategije razvoja obrazovanja, znanosti i  tehnologije;  
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4. Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Z akona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju; 

5. Ujednačavanje akata za vrednovanje studijskih programa, kr iterija i uvjeta za 
ustroj sveu čilišnih studijskih programa; 

6. Prijedlog za imenovanje predstavnika Rektorskog zbora u Nacionalno 
povjerenstvo za kontrolu prehrane studenata; 

7. Osnutak Mreže jedinica za osiguravanje kvalitete  visokih u čilišta u RH; 
8. Razno. 

 
 
 
Ad 1. 
 Primjedbi niti prijedloga na dostavljeni prijedlog zapisnika nije bilo te Rektorski zbor  
jednoglasno prihva ća zapisnik sa 6. sjednice Rektorskog zbora u akadem skoj 
2012./2013. godini održane 30. rujna 2013. 
 
 
Ad. 2. 
 Prof. dr. sc. Alfio Barbieri zamolio je predsjednika Povjerenstva Rektorskog zbora 
za  izradu prijedloga popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva i njihovih kratica kao 
i prijedlog popisa stručnih naziva i njihovih kratica prof. dr. sc. Ivana Pavića da izvijesti o radu 
Povjerenstva.  
 Prof. dr. sc. Ivan Pavi ć  izvijestio je kako je Povjerenstvo 6. studenoga 2013. održalo 
sjednicu na kojoj je razmatralo prijedloge za izmjenu i dopunu postojećih popisa akademskih 
naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica kao i popisa stručnih naziva i njihovih 
kratica pristigle na adresu Tajništva Rektorskog zbora te je većinu, gotovo 90% pristiglih 
prijedloga, uz naknadne konzultacije s predlagateljima i Ministarstvom znanosti, obrazovanja 
i sporta prihvatilo.  
  
 Prof. dr. sc. Ivan Pavi ć predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno prihva ća da se 
dokumenti koje je pripremilo Povjerenstvo: Izmjene i dopune popisa akademskih 
naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica  i Izmjene i dopune popisa stru čnih 
naziva i njihovih kratica  sukladno proceduri upute Uredu za zakonodavstvo za  objavu 
u Narodnim novinama.  
 
 Prof. dr. sc. Ivan Pavi ć podsjeća kako su u nekoliko navrata objavljene izmjene i 
dopune popisa objavljenih u Narodnim novinama 87/2009 u kojima se korisnicima teško 
snać, te predlaže da se osnuje Povjerenstvo koje će napraviti integrirane i revidirane popise 
akademskih i stručnih naziva i kratica.   
 
 
Prof. dr. sc. Ivan Pavi ć predlaže, a predsjednik Rektorskog zbora prof. dr.  sc. Alfio 
Barbieri stavlja na glasovanje prijedlog kojeg Rekt orski zbor jednoglasno prihva ća te 
donosi sljede ću 
 

ODLUKU 

 

I. 

Rektorski zbor imenuje Povjerenstvo za izradu prije dloga popisa akademskih naziva i 
akademskih stupnjeva i njihovih kratica te prijedlo ga popisa stru čnih naziva i njihovih 
kratica u sastavu: 
 

1. prof.dr.sc. Ivan Pavi ć, rektor Sveu čilišta u Splitu, predsjednik Povjerenstva, 
2. prof.dr.sc. Marko Petrak, Pravni fakultet Sveu čilišta u Zagrebu, 
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3. prof. dr .sc. Slavica Ćosovi ć Baji ć, dekanica Tehni čkog veleu čilišta u Zagrebu i 
predsjednica Vije ća veleučilišta i visokih škola, 

4. Olga Šarlog Bavoljak, dipl.iur, akademska tajnic a Sveučilišta u Zagrebu, 
5. Darko Bošnjak, dipl.iur., tajnik Medicinskog fak ulteta Sveu čilišta u Zagrebu, 
6. Paula Pavleti ć, prof., tajnica Rektorskog zbora RH, tajnica Povje renstva. 

 
koje će izraditi integrirani i revidirani prijedlog popis a akademskih naziva i 
akademskih stupnjeva i njihovih  kratica kao i prij edlog popisa stru čnih naziva i 
njihovih kratica u skladu sa Zakonom o akademskim i  stru čnim nazivima i 
akademskom stupnju i Zakonom o izmjenama i dopunama  Zakona o akademskim i 
stru čnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“  br. 107/2007 i „Narodne 
novine“ 118/2012). 
 

II. 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta imenova t će dvije osobe koje će surađivati 
na izradi prijedloga popisa.  
 
  
 Prof. dr. sc. Melita Kova čević predlaže da Rektorski zbor Ministarstvu znanosti 
obrazovanja i sporta uputi molbu da se promijeni regulativa u smislu pojednostavljivanja 
postojećeg nazivlja. 
 Olga Šarlog Bavoljak ističe kako su veliki problem dugački akademski i stručni nazivi te 
dugačke kratice, a Povjerenstvo je pri izradi popisa vezano dopusnicom i odlukom Senata za 
određeni studij. 
 Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić smatra kako je Ministarstvo znanosti otvoreno za 
prijedlog promjena ali podsjeća da će biti jednostavnije kad se oformi registar Hrvatskog 
kvalifikacijskog okvira. Trenutno se problem ne može rješavati zakonski, ali Rektorski zbor 
može predložiti promjene. Vezano uz pojedine studije koji se izvode na engleskom jeziku 
naziv kvalifikacija mora, u skladu sa Zakonom, biti na hrvatskom jeziku. 
 Prof. dr. sc. Željko Turkalj  ističe kako 7. razina kod studenata i poslovnog okruženja 
stvara zabunu jer su u istu razinu stavljeni stručni, sveučilišni i poslijediplomski stručni studiji. 
Podsjeća kako je postojao prijedlog da se studiji označuju sa 7/1, 7/2 i 7/3. Prijedlog nije 
usvojen uz obrazloženje da se sve vidi iz ishoda učenja, što smatra neprihvatljivim 
obrazloženjem jer poslodavci sigurno neće proučavati ishode učenja da vide koje kvalifikacije 
student ima. Posljedica je smanjen interes studenata za poslijediplomske studije. 
 Prof. dr. sc. Ivan Pavi ć smatra da treba podržati prijedlog prof. Kovačević te zaklju čuje 
kako će novoosnovano Povjerenstvo pripremiti dopis u ime Rektorskog zbora kojim 
se od  Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta traži da na đe model prema kojem će 
se pojednostaviti postoje će nazivlje. 
 
 
Ad.3. 
 Prof. dr. sc. Alfio Barbieri  zahvalio je posebnom savjetniku predsjednika Vlade RH za 
znanost prof. dr. sc. Nevenu Budaku što se odazvao pozivu da članovima Rektorskog zbora 
odgovori na pitanja vezano uz Nacrt strategije razvoja obrazovanja, znanosti i tehnologije. 
Naglasio je kako je javna rasprava o Nacrtu strategije otvorena do 15. studenoga 2013. te je 
na prošloj sjednici zaključeno kako će rektori na svojim senatima provesti raspravu o Nacrtu 
strategije, a Rektorski zbor će na ovoj sjednici donijeti zajednički stav. Članovi Rektorskog 
zbora na uvid su dobili zaključke senata Sveučilišta J. Dobrile u Puli, Sveučilišta u Zadru i 
Sveučilišta u Zagrebu.  
 Prof. dr .sc. Aleksa Bjeliš, prof. dr. sc. Ante Uglešić, prof. dr. sc. Alfio Barbieri, prof. dr .sc. 
Snježana Prijić Samardžija, prof. dr. sc. prof. dr. sc. Željko Turkalj i prof. dr. sc. Vesna 
Vrtiprah su ukratko obrazložili stav i zaključke svojih senata. 
 Prof. dr. sc. Neven Budak  je podsjetio kako je prisustvovao sjednicama senata na četiri 
sveučilišta: u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci gdje je predstavio i obrazložio Nacrt strategije. 
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U skladu s raspravama i zaključcima pojedinih senata, dodatno je obrazložio pojedinačna 
rješenja u Nacrtu Strategije. Istaknuo je kako je Nacrt strategije dokument koji je podložan 
promjenama i ima puno prostora za razgovor, ali ne u ovom trenutku. Zahvalio je svima koji 
su predano i bez naknade surađivali na izradi Nacrta strategije.     
 
Kako sveučilišni senati imaju različite primjedbe i stavove o pojedinim točkama Nacrta 
strategije, prof. dr. sc. Alfio Barbieri  predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi  

 
 

ZAKLJU ČAK 
 

Sva sveu čilišta će zaklju čke, primjedbe i opservacije svojih senata na Nacrt strategije 
razvoja obrazovanja, znanosti i tehnologije uputiti  Vladi RH putem obrasca 
objavljenog u okviru javne rasprave na mrežnim stra nicama Vlade RH do 15. studenog 
2013.  
 
 
Ad. 4. 
 Prof. dr. sc. Alfio Barbieri uvrstio je ovu točku na prijedlog prof. dr. sc. Alekse 
Bjeliša i kao materijal dostavio njegovo pismo – primjedbe na prijedlog Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, upućeno predsjedniku 
Hrvatskog sabora g. Josipu Leki. Izvijestio je kako je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 8. 
studenoga prihvatio Izmjene i dopune Zakona te daje riječ prof. dr. sc. Aleksi Bjelišu.  
 Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš  smatra da nema smisla previše govoriti jer više nismo u 
fazi proaktivnosti, ali ističe kako su na samoj sjednici Sabora zastupnici, a i sam predlagač 
uvidjeli da su potrebne još jedne izmjene i dopune Zakona. Podsjetio je kako je Sveučilište u 
Zagrebu u dva navrata, početkom rujna i u listopadu, dopisima upozorilo predsjednika 
Hrvatskog sabora na bitne stavke u Nacrtu koje Sabor nije uvažio te ih očigledno smatra 
irelevantnim. Zaključuje kako primjedbe više neće plasirati na dosadašnji način. Smatra da 
su posljedice ovakvog Zakona egzemplarne i treba pronaći načine kako zaštiti sustav.  
 Prof. dr. sc. Alfio Barbieri zahvalio je prof. Bjelišu na izlaganju te dodao kako 
vezanu uz ovu točku ne treba donositi poseban zaključak budući da je Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju već donesen.  
 
 
Ad.5. 
 Prof. dr. sc. Alfio Barbieri  daje riječ prof. dr. sc. Ružici Beljo Lučić koja je na poticaj 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) Rektorskom zboru uputila dopis s molbom 
da donese ujednačene opće akte za vrednovanje studijskih programa. 
 Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić pojasnila je kako je primila dopis kojim AZVO 
upozorava da je postupak vrednovanja sveučilišnih studijskih programa te kriteriji, odnosno 
uvjeti koje trebaju ispunjavati visoka učilišta u sastavu sveučilišta za ustroj i izvedbu 
sveučilišnih studijskih programa javnih sveučilišta različit i neujednačen, ovisno o općim 
aktima pojedinih sveučilišta. MZOS podržava inicijativu Agencije te moli da Rektorski zbor 
pokuša ujednačiti i propisati na sličan način procedure za odobravanje pokretanja studijskih 
programa sukladno Zakonu i Pravilniku o sadržaju te uvjetima za izdavanje dopusnice. Ističe 
kako je Sveučilište u Zagrebu propisalo dobre procedure za preddiplomske, diplomske i 
doktorske studije te predlaže da se oformi povjerenstvo koje bi napravilo uvid u postojeće 
akte na svim sveučilištima te izabralo model koji osigurava da se kod reakreditacije studijskih 
programa ne dolazi u sporne situacije te do uskrate dopusnice nakon čega slijede problemi 
sa studentima koji su već upisali sporni studijski program. Upozorava da minimalni kriteriji 
nisu svugdje dobro propisani i jednako postavljeni. 
 Prof. dr. sc. Blaženka Divjak podsjeća kako je Senat Sveučilišta u Zagrebu 
razgovaralo o rezultatima tematskog vrednovanja te zaključilo da postoji potreba da se prođe 
kroz pravne akte i kroz konkretne probleme u proceduri i donošenju odluka na pojedinim 
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visokim učilištima. Kod donošenja pravnih akata i procedura važno je da, nakon što studijski 
programi koji ispunjavaju minimalne uvjete budu odobreni na senatima, studenti dobivaju 
relevantne kvalifikacije.   
 Prof. dr .sc. Snježana Priji ć Samardžija podržava inicijativu te ističe kako je 
tematsko vrednovanje pokazalo da su najveći problemi na poslijediplomskim specijalističkim 
studijima čija se akreditacija odvija isključivo na sveučilištima. Podsjeća kako studijski 
programi za koje se ne traži dodatno financiranje ne moraju proći akreditaciju i nacionalne 
procedure, već su direktno upisivani u upisnik preko MZOSa. Moli da se i o tome promisli jer 
su počeli bujati takvi studiji i pritisci na sveučilištima da se zaobiđe procedura. Podsjeća da je 
u pripremi bila uputa vezano uz takve studije, ali nikad nije donesena.  
  Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lu čić je pojasnila kako je donošenje upute zastalo iz 
razloga što je trebalo vidjeti kako su neke stavke propisane Zakonom. Podsjeća kako i do 
sada studijski programi koji dođu MZOSu za upis u upisnik studijskih programa nisu mogli biti 
upisani na temelju izjave da će se financirati iz školarina studenata, budući da su potpisani 
programski ugovori prema kojima svi redoviti studenti ne mogu plaćati školarine. Ističe da će 
svi studijski programi, bez obzira traže li ili ne sufinanciranje, ići na procjenu AZVO-u ali će 
postupak za one koji ne traže sufinanciranje biti ubrzan.  
 
Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Alfio Barbieri  predlaže da se osnuje  
Povjerenstvo u čijem radu će sudjelovati prorektori za nastavu svih javnih sveučilišta, a 
Rektorski zbor jednoglasno prihvaća i donosi 
  

ODLUKU 
 

Rektorski zbor RH imenuje Povjerenstvo za ujedna čavanje vrednovanja studijskih 
programa u sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, prorektorica za s tudente i studije Sveu čilišta u 
Zagrebu, predsjednica, 

2. Prof. dr. sc. Snježana Priji ć Samardžija, prorektorica za studije i studente 
Sveučilišta u Rijeci, 

3. Prof. dr. sc. Tomislav Kili ć, prorektor za informati čku logistiku i tehni čki razvoj, 
te nastavnu djelatnost Sveu čilišta u Splitu, 

4. Prof. dr. sc. An đelka Peko, prorektorica za nastavu i studente Sveu čilišta J.J. 
Strossmayer u Osijeku, 

5. Izv. prof. dr. sc. Robert Bacalja, prorektor za studije i studentska pitanja 
Sveučilišta u Zadru, 

6. Izv. prof. dr. sc. Željko Kurtela, prorektor za studije i studente Sveu čilišta u 
Dubrovniku, 

7. Izv. prof. dr. sc. Nevenka Tatkovi ć, prorektorica za nastavu i studente 
Sveučilišta J. Dobrile u Puli. 

 
koje će nakon uvida u postoje će akte svih sveu čilišta izraditi ujedna čene opće akte i 
procedure za vrednovanje studijskih programa te kri terije i uvjete koje visoka u čilišta 
u sastavu javnih sveu čilišta trebaju ispunjavati za ustroj sveu čilišnih studijskih 
programa.  
Na sastancima Povjerenstva mogu sudjelovati i preds tavnici Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta RH. 
 
Ad.6. 
 
Prof. dr. sc. Alfio Barbieri primio je molbu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta da u 
skladu sa Člankom 19. novog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće 
troškova prehrane studenata (NN, 120/13) Rektorski zbor imenuje svojeg predstavnika u 
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Nacionalnom povjerenstvu za kontrolu prehrane studenata. Moli da članovi predlože 
predstavnika Rektorskog zbora u Nacionalnom povjerenstvu. 
 
Na prijedlog prof. dr. sc. Željko Turkalja prof. dr. sc. Alfio Barbieri predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi 
 

 ODLUKU 
 

Za člana Nacionalnog povjerenstva za kontrolu prehrane studenata Rektorski zbor RH 
imenuje prof. dr. sc. Rudolfa Scitovskog, porektora  za  znanost, tehnologije, projekte i 
međunarodnu suradnju Sveu čilišta J. J. Strossmayer u Osijeku.  
 
 
Ad.7. 
 Dr. sc. Vesna Dodikovi ć Jurkovi ć, zamjenica ravnateljice AZVO ukratko je 
predstavila projekt uspostave Mreže jedinica za osiguravanje kvalitete visokih učilišta u RH 
te je istaknula kako je ideja o ustrojavanju jedinica osiguravanja kvalitete potaknuta Zakonom 
o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.  
 Prof. dr. sc. Jasmina Havranek  zamolila je da Rektorski zbor razmisli o 
predloženom projektu te na idućoj sjednici da podršku projektu. AZVO će svim članovima 
Rektorskog zbora poslati ppt. prezentaciju Mreže jedinica.  
 
 
Ad.8.1.  
 Paula Pavleti ć predala je pisano izvješće o zaključcima sastanaka EUA upravnog 
vijeća i EUA glavnih tajnika, održanih u listopadu 2013. u Vilniusu, Latvija, na kojima je uz 
predstavnika Rektorskog zbora prof. dr. sc. Leonarda Marušića sudjelovala u svojstvu tajnice 
Rektorskog zbora te ukratko izvijestila o najvažnijim točkama. Istaknula je kako EUA pokreće 
postupak nominacija za novog predsjednika i pet novih članova Upravnog odbora EUA te do 
28. veljače treba predati kandidature. Kandidat nacionalnih konferencija treba biti aktualni 
rektor. Također, zamolila je za pomoć pri ispunjavanju upitnika EUA o provedbi sporazuma o 
suradnji između EUA i Europske komisije vezano uz učinkovitost financiranja visokog 
obrazovanja u Hrvatskoj. Zaklju čeno je da će u popunjavanju EUA upitnika, uz 
financijske službe svih sveu čilišta, pomo ći Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta, posebno Luka Juroš, na čelnik Sektora za poslovanje visokih u čilišta i 
studentski standard.  
 
Ad.8.2.  
 Prof. dr. sc. Jasmina Havranek prenosi informaciju kako je mađarska agencija za 
osiguravanje kvalitete pred izbacivanjem iz ENQA-e zbog prevelikog miješanja politike u 
njihov rad. Istaknula je kako, zahvaljujući pomoćnici ministra prof. dr. sc. Ružici Beljo Lučić 
koja je sudjelovala u radu Akreditacijskog savjeta i shvatila što znači neovisnost agencije, ali 
i ministra te njegovih ostalih pomoćnika, Agencija za znanost i visoko obrazovanje RH radi 
neovisno. 
 
  Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Alfio Barbieri  zaključio je sjednicu 
u 16.30 sati. 
 
 
 
Zapisnik sastavila:                                                          Predsjednik Rektorskog zbora: 
 
Paula Pavletić, prof.          prof. dr. sc. Alfio Barbieri 


