
 

Klasa: 602-04/15-05/25 
Urbroj: 380-230/071-15-4 
Zagreb, 23. studenoga 2015.    
 

 
Z A P I S N I K 

 
2. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2015./2016. godini održane 23. 
studenoga 2015. na Medicinskome fakultetu Sveučilišta u Splitu, Šoltanska 2, Split 
s početkom u 10.30 sati. 
 
Nazočni članovi Rektorskog zbora: 

1. prof. dr. sc. Damir Boras , rektor Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik 
Rektorskog zbora,  

2. prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć, rektor Sveučilišta u Splitu i zamjenik 
predsjednika Rektorskog zbora,  

3. prof. dr. sc. Pero Lu čin , rektor Sveučilišta u Rijeci,  
4. prof. dr. sc. Željko Turkalj , rektor Sveučilišta J. Strossmayera u Osijeku, 
5. prof. dr. sc. Dijana Vican,  rektorica Sveučilišta u Zadru, 
6. prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, rektorica Sveučilišta u Dubrovniku, 
7. prof. dr. sc. Alfio Barbieri , rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 
8. prof. dr. sc. Marin Milkovi ć, rektor Sveučilišta Sjever, 

 
 Ostali nazočni:  

9. prof. dr. sc. Željko Tanji ć, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 
10. prof. dr. sc. Ljerka Ostoji ć, rektorica Sveučilišta u Mostaru. 
11. prof. dr. sc. Ivo Druži ć, predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost, 

visoko obrazovanje i tehnološki razvoj,  
12. prof. dr. sc. Jasmina Havranek , ravnateljica Agencije za znanost i 

visoko obrazovanje, 
13. dr. sc. Zoran Beki ć, ravnatelj Sveučilišnog računskog centra, 
14. prof. dr. sc. Ivana Čukovi ć Bagić, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu, 
15. prof. dr. sc. Mirjana Hruškar,  prorektorica Sveučilišta u Zagrebu, 
16. prof. dr. sc. Ton ći Lazibat,  prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
17. prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga,  prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
18. prof. dr. sc. Boris Maleš,  prorektor Sveučilišta u Splitu, 
19. prof. dr. sc. Branko Matuli ć, prorektor Sveučilišta u Splitu, 
20. prof. dr. sc. Marko Rosi ć, prorektor Sveučilišta u Splitu, 
21. prof. dr. sc. Tomislav Mr čela, prorektor Sveučilišta J. J. Strossmayer u 

Osijeku, 
22. izv. prof. dr. sc. Goran Kozina,  prorektor Sveučilišta Sjever, 
23. prof. dr. sc. Vladimir Šimovi ć, prorektor Sveučilišta Sjever, 
24. izv. prof. dr. sc. Mario Tomiša,  prorektor Sveučilišta Sjever, 
25. izv. prof. dr. sc. Damir Vusi ć, prorektor Sveučilišta Sjever, 
26. dr. sc. Anica Hunjet,  pročelnica, Sveučilište Sjever, 
27. Paula Pavleti ć, prof.,  tajnica Rektorskog zbora RH, 
28. Paula Vu čemilovi ć Šimunovi ć, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u 

Splitu, 
29. Katarina Prpi ć, voditeljica Ureda rektora Sveučilišta u Zagrebu, 
30. Denis Kranj čec, predstojnik Sektora za informacijske sustave, 

Sveučilišni računski centar, 
31. Duško Čizmi ć Marovi ć, glavni urednik časopisa „Universitas“.  



 

2 

 

Sjednicom predsjeda prof. dr. sc. Damir Boras,  predsjednik Rektorskog zbora u 
akademskoj 2015./2016. godini koji predlaže, a prisutni članovi jednoglasno 
prihvaćaju sljedeći: 
 
D n e v n i  r e d: 
 

1. Prihva ćanje zapisnika 1. sjednice Rektorskog zbora u akade mskoj 
godini 2015./2016.; 

2. Prijedlog za ocjenu ustavnosti Zakona o Sveu čilištu u Slavonskom 
Brodu; 

3. Napredovanje znanstvenika / nastavnika privremen o zaposlenih na 
položajnim radnim mjestima; 

4. Informacijski sustav visokih u čilišta (ISVU); 
5. Problem nadoknade razlike pla će rektora i prorektora u razdoblju od 

kolovoza 2013. do svibnja 2015. vezano uz odluku Us tavnog suda RH;  
6. Razno. 

   
Predsjednik Rektorskog zbora RH prof. dr. sc. Damir Boras je uvodno zahvalio 
na gostoprimstvu domaćinu sjednice rektoru Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. 
Šimunu Anđelinoviću te otvorio sjednicu. Najavljuje održavanje sljedeće sjednice 
za 18. prosinca na početku koje bi članovi Rektorskog zbora poslušali predavanje 
vezano uz sigurnost sveučilišta koje će održati g. Mladen Vukmir, pravnik 
specijaliziran za medijaciju i autorsko pravo. Posebno je pozdravio g. Duška 
Čizmića Marovića, glavnog urednika lista „Universitas“ koji prati novosti sa 
Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu, te je pozvao ostale rektore da se 
uključe te šalju priloge sa svojih sveučilišta kako bi „Universitas“ postao hrvatski 
sveučilišni glasnik.  
 
Ad.1.  
Prof. dr. sc. Damir Boras predlaže drugačiju formulaciju odluke pod točkom 3. od 
predloženog te predlaže da odluka glasi: „Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta 
sudjeluje u radu Rektorskoga zbora RH u svojstvu promatrača i bez prava 
odlučivanja.“ Prisutni jednoglasno prihvaćaju prijedlog, a budući da ostalih 
primjedbi na zapisnik s 1. sjednice Rektorskog zbora nije bilo prof. dr. sc. Damir 
Boras predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno prihva ća zapisnik 1. sjednice 
Rektorskog zbora u akademskoj godini 2015./2016. od ržane 21. listopada 
2015. u Zagrebu. 

 
Ad.2. 
Rektor Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku prof. dr. sc. Željko Turkalj  je 
podsjetio na raspravu s prošle sjednice o presedanu vezano uz Zakon o Sveučilištu 
u Slavonskom Brodu. Predsjednik Rektorskog zbora je u materijalima dostavio 
prijedlog teksta „prijedloga za ocjenu ustavnosti Zakona o Sveučilištu u 
Slavonskom Brodu“ te moli da se Rektorski zbor očituje.  
Prof. dr. sc. Damir Boras  je naglasio kako se radi o konkretnom slučaju osnivanja 
Sveučilišta u Slavonskom Brodu te se ne odnosi na sveučilišta koja su osnovana 
ranije. 
 
Slijedom provedene rasprave prof. dr. sc. Damir Boras predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeći 

ZAKLJU ČAK 
 

Rektorski zbor RH će Ustavnom sudu RH uputiti prijedlog za ocjenu 
ustavnosti Zakona o Sveu čilištu u Slavonskom Brodu.  
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Ad.3. 
Prof. dr. sc. Damir Boras je podsjetio kako je na sjednici održanoj 30. rujna 2015. 
osnovano Povjerenstvo za suradnju s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta 
na definiranju upute o napredovanju znanstvenika/nastavnika privremeno 
zaposlenih na položajnim radnim mjestima u sastavu: prof. dr. sc. Boris Maleš, 
prof. dr. sc. Ante Čović i prof. dr. sc. Mario Vinković. Povjerenstvo predlaže 
Rektorskom zboru da u kontekstu napredovanja u znanstveno-nastavna zvanja 
osoba koje se nalaze na položajnim radnim mjestima  rektora/prorektora, 
dekana/prodekana, pročelnika/zamjenika pročelnika sveučilišnog odjela zatraži od 
MZOS-a da se omogući provođenje postupaka izbora / napredovanje u više zvanje 
osoba zaposlenih na položajnim radnim mjestima, bez prethodne suglasnosti  
MZOS-a. Ukoliko po isteku mandata rektora/prorektora, dekana/prodekana, 
pročelnika/zamjenika pročelnika sveučilišnog odjela i povratka na radno mjesto 
dođe do povećanja ukupne mase koeficijenata navedenu će razliku snositi 
sastavnice odnosno Sveučilišta iz vlastitih prihoda.    
 

Slijedom provedene rasprave prof. dr. sc. Damir Boras predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeći 

ZAKLJU ČAK 
I. 

Rektorski zbor RH podržava prijedlog Povjerenstva z a suradnju s 
Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta na def iniranju upute o 
napredovanju znanstvenika/nastavnika privremeno zap oslenih na 
položajnim radnim mjestima.  

II. 
Rektorski zbor RH će, u kontekstu napredovanja u znanstveno-nastavna 
zvanja osoba koje se nalaze na položajnim radnim mj estima  
rektora/prorektora, dekana/prodekana, pro čelnika/zamjenika pro čelnika 
sveu čilišnog odjela zatražiti od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 
da se omogu ći provo đenje postupaka izbora/napredovanje u više zvanje 
osoba zaposlenih na položajnim radnim mjestima, bez  prethodne 
suglasnosti MZOS-a. Ukoliko po isteku mandata rekto ra/prorektora, 
dekana/prodekana, pro čelnika/zamjenika pro čelnika sveu čilišnog odjela i 
povratka na radno mjesto do đe do pove ćanja ukupne mase koeficijenata 
navedenu će razliku snositi sastavnice odnosno Sveu čilišta iz vlastitih 
prihoda.    
 
Ad.4. 
Nastavno na zaključak s posljednje sjednice vezano uz informacijski sustav visokih 
učilišta (ISVU), ravnatelj Sveučilišnog računskog centra dr. sc. Zoran Beki ć je 
ukratko iznio osnovne činjenice o informacijskim sustavima koji su u uporabi u 
sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Pojasnio je kako je ISVU dio 
informacijskog krajobraza tj. samo jedan od informacijskih sustava koji se koriste 
u visokom obrazovanju. Napomenuo je kako je Ministarstvo znanosti, obrazovanja 
i sporta vlasnik programske podrške ISVU, a vlasnici podataka su visoka učilišta. 
Ministarstvo je formiralo dva tijela (Savjet i Vijeće) za upravljanje sustavom što u 
praksi sada ne funkcionira, jer je članovima ta dva tijela istekao mandat koji nije 
obnovljen.  

Prof. dr. sc. Ivana Čukovi ć Bagić je upozorila na praktične probleme koji se 
javljaju pri korištenju ISVU-a kao što su problemi na razlikovnim studijima ili kod 
studija na engleskom jeziku.  

Prof. dr. sc. Aflio Barbieri  smatra kako bi sveučilišta morala moći povlačiti 
pojedine podatke i analize iz sustava, što sada nije moguće te predlaže da Srce 
dostavi popis svih mogućnosti korištenja podataka koje pruža ISVU.  
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Prof. dr. sc. Marko Rosi ć je pohvalio sustav ISVU kojeg visoka učilišta koriste 
gotovo besplatno te dodao kako bi direktnim uvidom u podatke iz sustava bez 
posebnih zamolbi visoka učilišta značajno ubrzala poslovne procese.  

Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je upozorio kako se radi o pogrešnoj interpretaciji Zakona 
zbog kojih sveučilišta ne mogu pristupiti podacima svojih sastavnica. Smatra da je 
nužno ISVU učiniti prilagodljivijim na način da odgovara potrebama svih 
sveučilišta.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  je istaknuo kako je upravljačka struktura takva da ne 
može doći do napretka dokle god sustavima upravlja administracija koja ne 
razumije problematiku. Smatra da podaci moraju biti pod direktnom ingerencijom 
sveučilišta te treba s Ministarstvom dogovoriti način na koji se to može promijeniti. 
Predlaže da se formira Povjerenstvo za suradnju s Ministarstvom na ISVU. 

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć predlaže da sveučilišta, ukoliko se ne mogu 
dogovoriti s Ministarstvom, formiraju vlastiti sustav. 

Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je upozorio kako se ne radi samo o ISVU-u već o 
cjelokupnom informacijskom sustavu na sveučilištima te smatra da Srce treba biti 
dio tog sustava.  

Dr. sc. Zoran Beki ć je istaknuo kako je problem što se informacijski sustavi 
razvijaju nedovoljno koordinirano i bez jasno definiranog suglasja dionika oko 
dugoročnih i strateških odrednica. Kao rezultat, sveučilišta danas ne raspolažu 
elementarnim podatcima, npr. o točnom broju studenata, iz razloga što postoji 
nekoliko informacijskih sustava u kojim se vode slični podaci, a nedostaju 
organizacijske odluke koje bi uredile nadležnosti i odnose između tih sustava. Još 
uvijek se čeka i pravilnik MZOS-a o evidencijama u visokom obrazovanju, koji bi 
mogao donekle urediti te odnose. Upozorio je kako na održavanju ISVU sustava, 
kojeg danas koristi 110 visokih učilišta radi 12 zaposlenika, što je isti broj kao i 
kada je ISVU imao samo 20 ustanova-korisnika. Podržava stav rektora da bi 
upravljanje ISVU sustavom bolje funkcionirao ukoliko bi komunikacija bila izravno 
i samo sa upravama sveučilišta, a ne pojedinim sastavnicama. Istaknuo je kako 
ISVU, kao IT sustav zapravo ima izrazito visoku razinu dostupnosti i pouzdanosti, 
uključujući i činjenicu da Srce osigurava da se izbjegne gubitak bilo kakvih 
podataka koji su bili dostupni ili su mijenjani unazad 10 godina. Nastavno na 
raspravu s prethodne sjednice vezano uz elektronički zapis o statusu studenta 
istaknuo je kako će izdavatelj potvrde biti MZOS, a ne Srce. Potvrda će se izdavati 
na temelju Informacijskog sustava studentskih prava (ISSP) tj. činjenice da li u tom 
sustavu postoji zapis da je student upisan u tekuću akademsku godinu. Tiskanje 
potvrde putem portala e-građani je ustvari želja Vlade RH i Ministarstva uprave da 
poveća broj usluga dostupnih kroz sustav e-Građani. Na pitanje prof. Anđelinovića 
ima li Srce kapaciteta pratiti sveučilišta, odgovara da Srce svakako ima stručni i 
organizacijski kapacitet za taj posao, a da država ima novac za financiranje ISVU 
i potrebna radna mjesta, ali je važno urediti upravljački model ISVU, kao 
nacionalnog sustava i sa upravama sveučilišta, kao kvalitetnim partnerima, jasno 
definirati očekivanja, ciljeve, rezultate i prioritete i dinamiku ostvarivanja tih 
rezultata. 

Slijedom provedene rasprave prof. dr. sc. Damir Boras predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeću 

ODLUKU 
 
Imenuje se Povjerenstvo Rektorskog zbora za izradu policy  dokumenta o 

informacijskom sustavu na sveu čilištima u sastavu:  

1. prof. dr. sc. Pero Lu čin, rektor Sveu čilišta u Rijeci 



 

5 

 

2. prof. dr. sc. Ivana Čukovi ć Bagi ć, prorektorica Sveu čilišta u Zagrebu 

3. izv. prof. dr. sc. Ivanka Stri čević, prorektorica Sveu čilišta u Zadru 

4. dr. sc. Zoran Beki ć, ravnatelj Sveu čilišnog ra čunskog centra   

 

Ad.5.  

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri je podsjetio na Odluku Ustavnog suda o  ukidanju 
članka 57.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti I visokom obrazovanju te Odluku o 
plaći rektora i prorektora javnih Sveučilišta. Podsjetio je da kroz 7 dana istječe rok 
za podizanje privatnih tužbi za nadoknadu razlike plaće u razdoblju od kolovoza 
2013. do svibnja 2015. 

Prof. dr. sc. Šimun An đelinovi ć je upozorio kako se stavom o nadoknadi razlike 
plaća šalje zajednička poruka javnosti te smatra kako sveučilišta moraju biti 
socijalno osjetljiva te upozorava da bi se mogla poslati pogrešna poruka.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  je zaključio raspravu konstatacijom da Rektorski zbor 
ne može donositi Odluku o podnošenju zahtjeva za nadoknadu razlike plaće, ali 
svatko zahtjev može podnijeti individualno.  

 
Ad.6.1. Sporazum za pristupanje Sveu čilišta Sjever, Hrvatskog katoli čkog 
sveu čilišta i Hrvatskog akademskog sportskog saveza Spor azumu izme đu 
HOO i RZ iz prosinca 2014. 
Prof. dr. sc. Boris Maleš je u svojstvu člana Povjerenstva za provedbu 
Sporazuma između Hrvatskog olimpijskog odbora i Rektorskog zbora izvijestio 
kako je temeljem konzultacija izrađen Sporazum za pristupanje Sveučilišta Sjever, 
Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Hrvatskog akademskog sportskog saveza 
postojećem Sporazumu između HOO i RZ iz prosinca 2014. Također je zamolio 
da Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište Sjever i Hrvatsko 
katoličko sveučilište imenuju kontakt osobe (zaposlenika i studenta) za dual 
karijeru koji će predstavljati operativno tijelo Povjerenstva za provedbu 
Sporazuma, budući da su ostali potpisnici Sporazuma već imenovali kontakt 
osobe. Također, Povjerenstvo se obvezalo za naredne sjednice Rektorskog zbora 
pripremiti sljedeće nacrte dokumenata na usvajanje: prijedlog minimalnih 
standarda o uvjetima studiranja studenata – sportaša; nacrt članaka kojima će se 
propisati minimalni uvjeti i stručna podrška za Pravilnik o studiranju; u konzultaciji 
s prorektorima za nastavu će pripremiti ogledni Pravilnik o uvjetima studiranja; u 
svrhu edukacije mladih trenera, predložiti će se ustanovama koje obrazuju trenere 
izborni predmet o dual karijeri u sportu. 
 

Slijedom provedene rasprave prof. dr. sc. Damir Boras predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeću 

ODLUKU 
 
Rektorski zbor je suglasan da Sveu čilište Sjever, Hrvatskog katoli čko 
sveu čilište i Hrvatski akademski sportski savez pristupe  Sporazumu o 
suradnji Hrvatskog olimpijskog odbora i Rektorskog zbora RH iz prosinca 
2014. Navedene institucije će potpisati Sporazum o pristupanju postoje ćem 
Sporazumu. 
 
Uslijedilo je potpisivanje Sporazuma kojeg je u ime Rektorskog zbora RH potpisao 
prof. dr. sc. Damir Boras, u ime Sveučilišta Sjever prof. dr. sc. Marin Milković, u 
ime Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić i u ime Hrvatskog 
akademskog sportskog saveza g. Toni Gamulin.  
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Ad.6.2. Pravo prednosti upisa na visoka u čilišta 
Prof. dr. sc. Jasmina Havranek je izvijestila kako Agencija početkom siječnja 
2016. započinje s postupkom prijave na studijske programe u RH te je potrebno 
definirati kategorije kandidata s pravom prednosti upisa na visoka učilišta. 
Podsjetila je na prošlogodišnju odluku Rektorskog zbora da se zadrži odredba o 
prednosti upisa sukladno članku 53. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rada i članova njihovih obitelji, te zamolila da Rektorski zbor razmotri 
donošenje slične odluke i za narednu akademsku godinu također uzimajući u obzir 
i civilne invalide Domovinskog rata i njihove obitelji.  
Slijedom provedene rasprave prof. dr. sc. Damir Boras  predlaže da se o toj temi 
raspravlja na sljedećoj sjednici što članovi Rektorskog zbora jednoglasno 
prihvaćaju.   

 
Ad.6.3. Centralna prijava diplomskih studijskih pro grama 
Prof. dr. sc. Jasmina Havranek je izvijestila kako je na Sveučilištu u Rijeci 
proveden pilot-projekt centralne prijave diplomskih studijskih programa te poziva i 
ostala sveučilišta na korištenje mogućnosti upisa diplomskih studija ovim putem. 
Jedan od razloga provođenja upisa na taj način je i veća vidljivost prema stranim 
studentima, a studentima u sustavu omogućava lakšu prijavu na diplomske studije. 
To je drugi sustav iz visokog obrazovanja (nakon CarNet-a) koji se nalazi u sustavu 
e-građani, a sami projekt su pripremili djelatnici AZVO-a. 

Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je prenio pozitivna iskustva Sveučilišta u Rijeci u 
korištenju centralnog sustava za upis na diplomske studije te podržava upis putem 
centralne prijave. Ističe da ukoliko hrvatska sveučilišta idu zajedno u taj projekt, 
potrebno je definirati zajedničke politike upisa koje bi trebalo dogovarati na 
Rektorskom zboru. Ovo je manje zahtjevno od upisa na preddiplomske studije, ali 
bi u sustavu trebalo osigurati određena tehnička poboljšanja. 

 

Slijedom provedene rasprave prof. dr. sc. Damir Boras  predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeći 

ZAKLJU ČAK 
Rektorski zbora RH daje preporuku hrvatskim sveu čilištima da upis na 
diplomske studije provode putem centralne prijave u z uvjet da je sustav 
povezan s preddiplomskim studijima u smislu preuzim anja podataka kad je 
to mogu će, te uz uvjet transparentnosti sustava.  
 

Ad.6.3. Rezultati ankete o zadovoljstvu studenata s tudijskim programima i 
mogu ćnošću zapošljavanja 
Prof. dr. sc. Jasmina Havranek je izvijestila o istraživanje koju je uz suglasnost 
Rektorskog zbora provela Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Istraživanje 
se odnosi na studente koji su 2010. upisali preddiplomske sveučilišne i 
preddiplomske stručne te integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne 
studijske programe putem centralne prijave. Zamolila je da članovi Rektorskoga 
zbora prouče rezultate ankete te da se na jednoj od sljedećih sjednica o njima 
provede rasprava.  

 

Ad.6.4. Izvješ će sa sastanaka EUA Vije ća i EUA glavnih tajnika iz listopada 
2015. 
Paula Pavleti ć je predala pisano izvješće te ukratko izvijestila o sastancima EUA 
Vijeća i EUA glavnih tajnika na kojima je sudjelovala u svojstvu glavne tajnice 
Rektorskoga zbora. Također je ukratko podsjetila na važnost praćenja rasprava na 
EUA dostupnim na njihovim mrežnim stranicama te obavijestila kako će najvažniji 
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dokumenti biti dostupni i na portalu Rektorskog zbora, kao važnom mediju za 
komunikaciju među članovima Rektorskog zbora. U rasprave koje omogućuje  
portal Rektorskog zbora potrebno je uključiti i prorektore. Ukoliko je potrebno, 
Sveučilište u Rijeci će organizirati radionicu o korištenju share-portala Rektorskog 
zbora.  

 
Ad.6.5. Radionica Institutional Research 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin je najavio 2. radionicu „Institucijsko istraživanje i 
učinkovitost institucije“ u organizaciji Sveučilišta u Rijeci. Ova radionica vezana uz 
osiguravanje kvalitete će se održati 23.-25. veljače 2016. u Rijeci i besplatna je. 
Na radionici će sudjelovati stručnjaci sa Sveučilišta u Georgiji te se očekuje 
sudjelovanje rektora i prorektora hrvatskih sveučilišta. Zamolio je rektore da svako 
sveučilište ispuni upitnik o standardu zanimanja čelnika / članova uprava visokih 
učilišta, a koji je napravljen u sklopu projekta „Unapređivanje postupka 
vrednovanja programa na Sveučilištu u Rijeci“ te je važan kolegama koji rade na 
Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. 

 

Ad.6.6. Zakon o osiguravanju kvalitete 
Prof. dr. sc. Pero Lu čin  je podsjetio kako je napravljen novi prijedlog Zakona o 
osiguravanju kvalitete te se promjene većinom odnose na akreditacijski postupak 
koji je detaljno razrađen. Ima primjedbu na to što su sveučilišta trenutno u istoj 
poziciji kao bilo koja druga visoka škola u smislu povjerenja države prema 
sveučilištu. Smatra da nije potrebno da se državna administracija nameće iznad 
sveučilišta već treba više raditi na razvoju internog sustava osiguravanja kvalitete 
na sveučilištima. Agencija ima svoju ulogu, ali sveučilište se još uvijek ne 
prepoznaje kao cjelina. Smatra da akreditacijski postupci i zakoni ne smiju ići u 
suprotnom smjeru od politike sveučilišta i protiv integracije sveučilišta, pa je tako 
npr. teško napraviti interdisciplinarne programe. Također ima prigovor na „Mrežu 
visokih učilišta“ koju smatra da treba izbaciti iz Zakona, budući da se radi o tvorevini 
koja generira protuustavno ponašanje. Dokaz neuspješnosti „Mreže“ je Sveučilište 
u Slavonskom Brodu.  
Prof. dr. sc. Ivo Druži ć je rekao kako je nakon dvije intervencije na Rektorskom 
zboru konačno od Ministarstva dobio novi prijedlog Zakona o osiguravanju 
kvalitete, bez dijela vezanog uz status Agencije za znanost i visoko obrazovanje. 
Smatra da prijedlog nije spreman za javnu raspravu te o njemu treba prethodno 
napraviti raspravu na Rektorskom zboru i Nacionalnom vijeću za znanost, visoko 
obrazovanje i tehnološki razvoj. Na konceptualnoj razini ne postoji jasan i 
uravnotežen koncept koji bi integrirao i harmonizirao upravnu i autonomnu 
sveučilišnu vertikalu. Na strateškoj razini imamo sustav visokog obrazovanja kojeg  
uređuje barem pet zakona, a vitalna pitanja se nalaze još u raznim pravilnicima, 
postupovnicima, registrima i sl. iz čega proizlazi niz problema. Najavio je kako će 
rektorima poslati svoje komentare i promemoriju o Zakonu o kojem će raspravljati 
na Nacionalnom vijeću na što je rektor Anđelinović zamolio da pošalje i novi 
prijedlog Zakona o osiguravanju kvalitete.  

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek smatra da je iluzorno raspravljati o novom 
prijedlogu Zakona na način na koji je sada postavljen. Podsjeća da je „Mreža“ 
donesena kad je bio nagli rast privatnih visokih škola i institucija te je to bio 
mehanizam za zaustavljanje takvog naglog rasta. Ona također nije vidjela novi 
prijedlog Zakona već je samo telefonski konzultirana o pojedinim dijelovima 
Zakona. Smatra da bi u raspravu o Zakonu trebali biti uključeni ljudi sa sveučilišta 
koji se bave kvalitetom.  

Prof. dr. sc. Ivo Druži ć se zalaže da se koncept visokog obrazovanja koncizno i 
racionalno postavi na jednom mjestu kao produktivan sustav koji promiče kvalitetu. 
Sustav treba biti kvalitetan, a ne da je samo kontrola kvalitetna.  
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Prof. dr. sc. Jasmina Havranek  je rekla kako su zakoni proizišli iz zakonitosti koji 
moraju postojati u visokom obrazovanju.  Naglasila je kako je AZVO u pet godina 
provela akreditaciju cijelog visokoobrazovnog sustava u Hrvatskoj te zaključuje da 
imamo kvalitetan sustav visokog obrazovanja kojeg treba dalje razvijati i graditi. 

Prof. dr. sc. Ton ći Lazibat  je rekao kako MZOS organizira razne radionice i 
osniva povjerenstva koja trebaju donijeti standarde o ishodima učenja, tj. 
klasifikaciji. Naglasio je kako da Zakon o HKO ima veliki propust što su u istom 
razredu (VII.) završeni diplomski stručni specijalistički studij, diplomski sveučilišni 
studij i poslijediplomski specijalistički studij. Upozorava da se na temelju tog 
Zakona se donose kvalifikacijski standardi. Smatra da to svakako treba mijenjati i 
vratiti na stari model.  

 

Slijedom provedene rasprave prof. dr. sc. Damir Boras  predlaže, a Rektorski zbor 
jednoglasno donosi sljedeću 

ODLUKU 
 
I. 

Rektorski zbor RH smatra da je Zakon o osiguravanju  kvalitete zastario i 
pravi problem kvalitetnom funkcioniranju sustava vi sokog obrazovanja te ga 
treba hitno mijenjati.  

 
II. 

U svrhu izrade dokumenta koji će definirati stavove Rektorskog zbora vezano 
uz osiguravanje kvalitete osniva se Radna skupina u  sastavu:  
 

1. prof. dr. sc. Ivana Čukovi ć Bagić, prorektorica Sveu čilišta u Zagrebu 
2. prof. dr. sc. Ton ći Lazibat, prorektor Sveu čilišta u Zagrebu 
3. prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica Sveu čilišta u Zagrebu 
4. prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Age ncije za znanost i 

visoko obrazovanje 
 
Prof. dr. sc. Damir Boras predlaže da Radna skupina pripremi prijedlog 
dokumenta za sljedeću sjednicu Rektorskoga zbora kao podlogu za raspravu s 
ministrom znanosti, visokog obrazovanja i sporta o osiguravanju kvalitete u 
visokom obrazovanju nakon formiranja nove Vlade RH.  
  

 
Prof. dr. sc. Damir Boras  zaključio je sjednicu u 13.15 sati. 
 
 
Zapisnik sastavila:                                               Predsjednik Rektorskog zbora: 
 
 
 
Paula Pavletić, prof.      prof. dr. sc. Damir Boras 
 


