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Zagreb, 6. svibanj 2019. 
 
 

 
 Z A P I S N I K 

 

5. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 2018./2019. godini održane 06. 
svibnja 2019. u Splitu s početkom u 17:00 sati. 

 

Nazočni članovi Rektorskoga zbora:  

1. prof. dr. sc. Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru i predsjednica  
Rektorskoga zbora, 

2. prof. dr. sc. Nikša Burum , rektor Sveučilišta u Dubrovniku, 
3. prof. dr. sc. Damir Boras , rektor Sveučilišta u Zagrebu, 
4. prof. dr. sc. Dragan Ljuti ć, rektor Sveučilišta u Splitu, 
5. prof. dr. sc. Vlado Guberac , rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 
6. prof. dr. sc. Alfio Barbieri,  rektor Sveučilišta J. Dobrile u Puli, 

7. prof. dr. sc. Marin Milkovi ć, rektor Sveučilišta Sjever, 

Nazočni članovi Rektorskoga zbora bez prava glasovanja: 

8. prof. dr. sc. Zoran Tomi ć, rektor Sveučilišta u Mostaru, 
9. Pegi Pavleti ć, v.d. predsjednice Hrvatskog studentskog zbora, 

Nazočni predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja:  

10. prof. dr. sc. Branka Ramljak , državna tajnica u Ministarstvu znanosti i 
obrazovanja, 

Nazočni predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazo vanje:  

11. mr. sc. Sandra Bezjak , pomoćnica ravnateljice za visoko obrazovanje, 
12. Mirjana Gopi ć, dipl. iur. , pomoćnica ravnateljice za pravne poslove, 

Nazočni predstavnici Središnjeg državnog ureda za Hrvate  izvan Republike 
Hrvatske:   

13. Zvonko Milas, predstojnik, državni tajnik,  
14. dr. sc. Milan Bošnjak, savjetnik s posebnim položajem za pitanja nacionalne 
hrvatske manjine u inozemstvu, 
 
Predstavnici Sveu čilišta u Trstu i ESOF programa: 

15. prof. Paolo Fornasiero , predstavnik rektora Sveučilište u Trstu, 
16. prof. Bruno Della Vedova , ESOF Programme Manager 
17. dr. Luca Bardini , ESOF Scientific Programme Officer. 
 
Ostali nazo čni: 

18. prof. dr. sc. Ivana Čukovi ć-Bagić, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu, 
19. prof. dr. sc. Davor Vaši ček, prorektor Sveučilišta u Rijeci, 
20. prof. dr. sc. Leandra Vranješ Marki ć, prorektor Sveučilišta u Splitu, 
21. prof. dr. sc. Đurđica Mileti ć, prorektorica Sveučilišta u Splitu, 
22. izv. prof. dr. sc. Goran Kardum,  prorektor Sveučilišta u Splitu, 
23. prof. dr. sc. Tomislav Kili ć, prorektor Sveučilišta u Splitu,  
24. izv. prof. dr. sc. Željko Radi ć, prorektor Sveučilišta u Splitu, 



 

25. prof. dr. sc. Sonja Vila,  prorektorica Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 
26. izv. prof. dr. sc. Nebojša Stoj čić, prorektor Sveučilišta u Dubrovniku, 
27. prof. dr. sc. Emilio Marin, prorektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 
28. prof. dr. sc. Vlado Majstorovi ć, prorektor Sveučilišta u Mostaru, 
29. Heli-Hajdi ć Nikoli ć, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu, 
30. Filip Klari ć-Kukuz, mag. iur.,  glavni tajnik Sveučilišta u Splitu, 
31. Slobodan Šolaja, mag. iur ., voditelj Ureda Studentskog zbora Sveučilišta u       
Rijeci,  
32. Paula Pavleti ć, prof.,  tajnica Rektorskoga zbora, 
33. Petra Lojen, mag. oec.,  stručna suradnica u Uredu Rektorskoga zbora, 
34. prof. dr. sc. Jozo Čizmi ć, savjetnik rektora Sveučilišta u Splitu, 
35. izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov , savjetnica rektora Sveučilišta u Splitu,  
36. prof. dr. sc. Kažimir Hraste , savjetnik rektora Sveučilišta u Splitu,  
37. prof. dr. sc. Dejan Kruži ć, savjetnik rektora Sveučilišta u Splitu, 
38. prof. dr. sc. Zoran Vali ć, savjetnik rektora Sveučilišta u Splitu, 
39. prof. dr. sc. Ante Punda,  savjetnik rektora Sveučilišta u Splitu, 
40. prof. dr. sc. Sven Gotovac,  savjetnik rektora Sveučilišta u Splitu, 
41. prof. dr. sc. Vesna Bari ć-Punda , savjetnica rektora Sveučilišta u Splitu, 
42. prof. dr. sc. Zoran Đogaš,  savjetnik rektora Sveučilišta u Splitu, 
43. prof. dr. sc. Ivan Žiži ć, savjetnik rektora Sveučilišta u Splitu, 

Sjednicom predsjeda prof. dr. sc. Dijana Vican , predsjednica Rektorskoga zbora 
u akademskoj 2018./2019. godini (u daljnjem tekstu: predsjednica Rektorskoga 
zbora ) 

Predsjednica Rektorskoga zbora  otvorila je 5. sjednicu Rektorskoga zbora u 
akademskoj godini 2018./2019. pozdravila je prisutne rektore, državnu tajnicu prof. 
Ramljak, državnog tajnika Zvonka Milasa, goste iz Italije, predstavnike Agencije za 
znanost i visoko obrazovanje, prorektore, glavne tajnike kao i ostale prisutne 
kolege te svima zahvalila na dolasku.  

 
Nakon toga, predsjednica Rektorskoga zbora predložila je sljedeći 

 
Dnevni red: 

 
1. Prihva ćanje zapisnika 4. sjednice Rektorskoga zbora u akad emskoj 

godini 2018./2019. održane 14. velja če 2019.; 

2. Izmjene i dopune Popisa akademskih naziva, akade mskih stupnjeva 
i njihovih kratica i Izmjene i dopune Popisa stru čnih naziva i njihovih 
kratica;  

3. Objava Natje čaja za upis studenata u I. godinu preddiplomskih, 
integriranih preddiplomskih i diplomskih sveu čilišnih studija te 
stru čnih preddiplomskih studija u akademskoj 2019./2020.  godini; 

4. Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanj e; 

5. Ostvarivanje prava za obavljanje regularnih prof esija iz podru čja 
biomedicine i zdravstva u RH temeljem inozemnih str učnih 
kvalifikacija ste čenih u tre ćim zemljama (izvan EU); 

6. Informacija o izazovima Hrvatske u provedbi Bolo njskog procesa u 
okviru Europskog prostora visokog obrazovanja, izvjestitelj: prof. dr. 
sc. Branka Ramljak, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja; 

7. Razno. 



 

Potpisivanje sporazuma o suradnji izme đu sveu čilišta i Središnjeg državnog 
ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske 

Predsjednica Rektorskoga zbora  je prije službenog početka sjednice obrazložila 
kako je dogovoreno da će hrvatska sveučilišta potpisati Sporazum o suradnji sa 
Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Tim je povodom 
zamolila predstojnika Središnjeg državnog ureda i državnog tajnika gospodina 
Zvonka Milasa da se obrati okupljenima.  

Zvonko Milas je pozdravio sve okupljene, zahvalivši rektorici Vican na pozivu i 
mogućnosti uspostavljanja uspješne suradnje. Istaknuo je da Središnji državni 
ured kao središnje tijelo državne uprave vodi brigu i skrb o Hrvatima koji žive izvan 
Republike Hrvatske i već ostvaruje uspješnu suradnju sa nekim sveučilištima, o 
čemu u prilog govori i to da je u ožujku 2017. godine potpisan Sporazum o 
međusobnoj suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, a 2019. godine i sa Hrvatskim 
katoličkim sveučilištem. Naime, dugi niz godina pripadnicima hrvatskog naroda 
izvan Republike Hrvatske i njihovim potomcima dodjeljuje stipendije za pohađanje 
sveučilišnih tečajeva i učenja hrvatskog jezika, čime se potiče povratak hrvatskih 
iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku te se stvaraju preduvjeti za 
njihovo lakše uključivanje u gospodarski i društveni život Republike Hrvatske. 
Pripremu za učenje hrvatskog jezika omogućavaju kroz besplatne internetske 
tečajeve koje pohađa preko 3500 polaznika, a suradnju kroz spomenute tečajeve 
ostvaruju s Croaticumom Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dok suradnju 
s predstavnicima ostalih sveučilišta, onih koji izvode studij kroatistike, ostvaruju s 
Vijećem za učenje i poučavanje hrvatskog kao drugog stranog i nasljednog jezika. 
Istaknuo je da su temeljem Sporazuma sa Sveučilištem u Zagrebu, uz potporu 
Ministarstva znanosti i obrazovanja, u akademskoj godini 2018./2019. dobivene 
posebne kvote za naše pripadnike nacionalnih manjina u europskim državama, 
odnosno za hrvatsko iseljeništvo u prekomorskim zemljama. Iskazao je nadu da 
će se u budućnosti osigurati dodatne kvote za ovu kategoriju studenata i na drugim 
hrvatskim sveučilištima. Gospodin Milas smatra da će potpisivanje Sporazuma o 
suradnji sa svim hrvatskim sveučilištima dati kvalitetan okvir kojim će se stvoriti 
uvjeti za kvalitetnu buduću suradnju što će biti poticaj očuvanju i jačanju 
znanstvenoga i obrazovnoga potencijala Hrvata izvan Republike Hrvatske. Još 
jednom je zahvalio svim rektorima na mogućnosti zajedničke suradnje za koju 
vjeruje da će se uspješno i ostvariti.  

Predsjednica Rektorskoga zbora  istakla je da vjeruje da će sva sveučilišta 
pokazati interes ne samo poučavanju hrvatskog jezika i poboljšanju jezično- 
komunikacijskih kompetencija već će imati priliku pokazati da je Hrvatska zemlja 
prilika, i to prilika za obrazovanje, za studij, za rad i zapošljavanje. Istaknula je da 
su pripremljeni Sporazumi te je pozvala rektore Sveučilišta na potpisivanje istih.  

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri  podsjetio je da Sveučilište u Puli već dugi niz godina 
svako ljeto organizira tečajeve hrvatskog jezika za gradišćanske Hrvate. 

Prof. dr. sc. Emilo Marin  izvijestio je da je prije godinu dana kao član izaslanstva 
Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnologiju, sudjelovao na 
studijskom putovanju u južnu Ameriku tijekom kojeg su posjećene 4 zemlje, 10-ak 
gradova, svi centri hrvatske dijaspore i mnogobrojna sveučilišta. Temeljem istoga, 
napravljen je detaljan izvještaj sa raznim zaključcima i prijedlozima sa znanstvenog 
i nastavnog aspekta. Stoga je prof. Marin zamolio predsjednicu Rektorskoga zbora 
da se na jednoj od sljedećih sjednica prezentira dokument i zaključci toga 
putovanja za koje smatra da bi bila korisna svim hrvatskim sveučilištima. 

Predsjednica Rektorskoga zbora složila se sa prijedlogom prof. Emilila Marina   
i rekla da će na sljedeću sjednicu pozvati prof. Bermanca da prenese korisne 
zaključke i spoznaje s toga putovanja.  



 

Prof. dr. sc. Damir Boras  podsjetio je da je Sveučilište u Zagrebu rezerviralo 
preko 200 upisnih mjesta za Hrvate izvan Hrvatske, te da bi svako hrvatsko 
sveučilište trebalo pronaći posebne kvote za navedene kategorije studenata.   

Predsjednica Rektorskoga zbora  zamolila je rektore da pristupe potpisivanju 
Sporazuma, nakon čega su redom u ime svojih sveučilišta, rektor Sveučilišta J. 
Dobrile u Puli prof. Alfio Barbieri, rektor Sveučilišta Sjever prof. Marin Milković, 
rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku prof. Vlado Guberac, rektor 
Sveučilišta u Dubrovniku prof. Nikša Burum, u ime rektorice Sveučilišta u Rijeci 
prof. Snježane Prijić-Samaržija sporazum je potpisao prof. Davor Vašiček, rektor 
Sveučilišta u Splitu prof. Dragan Ljutić i rektorica Sveučilišta u Zadru prof. Dijana 
Vican potpisali isti. 

Prezentacija Euroscience Open Forum Trieste, ESOF 2 020 

Predsjednica Rektorskoga zbora  je podsjetila kako je elektroničkim putem 
konzultirala članove Rektorskoga zobra koji su se složili da predstavnici Sveučilišta 
u Trstu i organizacijskog odbora konferencije ESOF 2020 održe prezentaciju 
vezano uz najavu održavanja Euroscience Open Forum Trieste, ESOF 2020. 

Bruno Della Vedova  (TESI Coordinator and Scientific Programme Manager) na 
početku je pozdravio okupljene i zahvalio Rektorskom zboru na mogućnosti 
predstavljanja održavanja Euroscience Open Forum Trieste (ESOF 2020) koji će 
se održati u razdoblju 5. - 9. srpnja 2020. godine. Euroscience Open Forum 
(ESOF) je opća znanstvena konferencija posvećena znanstvenim istraživanjima i 
inovacijama u cilju pružanja stimulativnog sadržaja i rasprava o najnovijim 
dostignućima. Okuplja  vodeće znanstvenike, poslovne ljude, kreatore politika, 
znanstvene i tehnološke komunikatore te širu javnost zainteresiranu za 
sudjelovanje u raspravama vezanima uz trenutna i buduća otkrića u suvremenoj 
znanosti. Prof. Della Vedova rekao je da program ESOF 2020 uključuje tri 
međusobno povezana dijela: znanstveni program (science programme), program 
znanost za poslovanje (science to business programme) i program karijera 
(careers program) te se potom osvrnuo na značajke spomenutih programa i 
njihove glavne teme. Paralelno sa odvijanjem središnjeg dijela ESOF 2020, u 
razdoblju od 27. 6. – 11. 7. 2020. održat će se i Festival Znanost u gradu (The 
Science in the City festival) tijekom kojega će biti organizirana razna predavanja i 
aktivnosti s ciljem upoznavanja šire javnosti o najnovijim dostignućima u znanosti 
i tehnologiji. U svom izlaganju istaknuo je da znanost, inovacije i održivost trebaju 
potporu istraživanja, industrije i politike, u svrhu doprinosa društvu, te je pozvao 
sva sveučilišta na suradnju i zamolio ih da se uključe i pošalju prijedloge tema 
sesija koje bi se mogle uvrstiti u program Foruma. Podsjetio je da je krajnji rok za 
slanje istih 15. lipanj 2019.  

Prof. Paolo Fornasiero pozdravio je okupljene rekavši da mu je zadovoljstvo 
prisustvovati sjednici i u ime rektora Maurizia Fermeglia predstavljati Sveučilište u 
Trstu. Nadovezao se na izlaganje Brune della Vedove ponovno istaknuvši važnost 
međusobne povezanosti znanosti, tehnologije i društva radi uspostave bolje 
kvalitete života i odgovora na potrebe društva. Stavio je naglasak na rješavanje 
problema posebno važnih za budućnost čovječanstva, kao što su klimatske 
promjene - globalno zatopljenje, nestašica hrane, nuklearno oružje i sl. Svi ti veliki 
izazovi zahtjevaju internacionalnu suradnju u njihovom rješavanju. Zbog dolaska 
novih tehnologija i novih zanimanja, sveučilišta i sustav visokog obrazovanja 
moraju biti spremni kako bi odgovorili na nove potrebe tržišta rada. Na kraju 
izlaganja također je zamolio sveučilišta i rektore da podrže održavanje konferencije 
i da pošalju svoje prijedloge.   

Predsjednica Rektorskoga zbora  zahvalila je gostima na održanoj prezentaciji te 
ih zamolila da proslijede materijale i potrebne kontakte kako bi se Rektorski zbor 
uključio i dao potporu njihovim prijedlozima i pozivu.  



 

Ad.1. Prihva ćanje zapisnika 4. sjednice Rektorskoga zbora u akad emskoj 
godini 2018./2019. održane 14. velja če 2019.; 

U okviru ove točke predsjednica Rektorskoga zbora istakla je da je u materijalima 
za sjednicu dostavljen tekst prijedloga zapisnika 4. sjednice Rektorskoga zbora 
održane 14. veljače 2019. godine, te je predložila da se članovi Rektorskoga zbora 
očituju o istome.  

Članovi Rektorskoga zbora nisu imali primjedbe niti prijedloge za izmjene ili 
dopune teksta zapisnika te je zapisnik s 4. sjednice Rektorskoga zbora u ak. god. 
2018./2019. jednoglasno prihvaćen u cijelosti.  

 

Ad.2. Izmjene i dopune Popisa akademskih naziva, ak ademskih stupnjeva i 
njihovih kratica i Izmjene i dopune Popisa stru čnih naziva i njihovih kratica; 

Predsjednica Rektorskoga zbora rekla je da su u materijalima za sjednicu 
dostavljene Izmjene i dopune Popisa akademskih naziva, akademskih stupnjeva i 
njihovih kratica kao i Izmjene i dopune Popisa stručnih naziva i njihovih kratica te 
je dala riječ Pauli Pavletić da izvijesti o tome.  

Paula Pavleti ć izvijestila je da je Povjerenstvo za izradu prijedloga popisa 
akademskih naziva i akademskih stupnjeva i njihovih kratica te prijedloga popisa 
stručnih naziva i njihovih kratica održalo dvije elektroničke sjednice, 11. ožujka i 8. 
travnja 2019., te su pripremljeni prijedlozi popisa akademskih i stručnih naziva i 
njihovih kratica koji su članovima Rektorskoga zbora dostavljeni na usvajanje. 
Nastavno na zahtjev nekih sveučilišta/fakulteta da se jedan studijski program upiše 
u više polja temeljem navedenih smjerova te im se sukladno tome dodijele različiti 
nazivi i kratice, istakla je da se Povjerenstvo prilikom izrade prijedloga popisa drži 
načela usvojenih na 1. sjednici Povjerenstva održanoj u 2015. godini, a to je da 
jedan studijski program može biti naveden samo u jednom polju i ima samo jedan 
naziv i kraticu.  

Prof. dr. sc. Vlado Guberac  se ne slaže sa stavom Povjerenstva vezano uz 
studijski program Kreativne terapije Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. 
J. Strossmayera u Osijeku. Naime, Rektorski zbor je u prošlom popisu za taj studij 
prihvatio kraticu univ. bacc. art., međutim kako se radi o studiju Akademije koji se 
izvodi u suradnji sa Medicinskim fakultetom, predlaže se da kratica za taj studij 
bude univ. bacc. art. ther.  

Zaključeno je da će Povjerenstvo još jednom razmatrati kraticu za studij Kreativne 
terapije.   

Paula Pavleti ć je podsjetila da je Povjerenstvo Rektorskoga zbora pripremilo 
prijedloge popisa akademskih i stručnih naziva i kratica te pojasnila daljnju 
proceduru vezano uz objavu popisa. Rekla je kako se popis akademskih naziva 
nakon prihvaćanja upućuje Uredu za zakonodavstvo Vlade RH radi objave u 
Narodnim novinama dok se popis stručnih naziva prije objave u Narodnim 
novinama šalje Vijeću veleučilišta i visokih škola na usvajanje.  

 

Obzirom da nije bilo primjedbi na prijedlog oba popisa, predsjednica 
Rektorskoga zbora  predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeću 

ODLUKU 

I. 

Rektorski zbor RH prihva ća prijedlog izmjena i dopuna Popisa akademskih 
naziva i akademskih stupnjeva i njihovih kratica te  prijedlog izmjena i dopuna 
Popisa stru čnih naziva i njihovih kratica koje je pripremilo Po vjerenstvo 



 

Rektorskog zbora za izradu prijedloga popisa akadem skih naziva i 
akademskih stupnjeva i njihovih kratica te prijedlo ga popisa stru čnih naziva 
i njihovih kratica. 

II. 

Izmjene i dopune Popisa stru čnih naziva i njihovih kratica upu ćuju se Vije ću 
veleu čilišta i visokih škola na suglasnost.  

III. 

Izmjene i dopune Popisa akademskih naziva i akadems kih stupnjeva i 
njihovih kratica upu ćuje se nadležnim institucijama za objavu u Narodnim  
novinama. 

 

Paula Pavleti ć je nadalje izvijestila da je iz Ministarstva znanosti i obrazovanja 
stigla obavijest o zamjeni njihova člana koji prisustvuje sjednicama Povjerenstva 
Rektorskoga zbora za izradu prijedloga popisa akademskih naziva i akademskih 
stupnjeva i njihovih kratica te prijedloga popisa stručnih naziva i njihovih kratica, 
pa će tako umjesto Maje Pavlice Vodi čke, na sjednicama prisustvovati 
Đurđica Dragojevi ć.  

 

Ad.3.  Objava Natje čaja za upis studenata u I. godinu preddiplomskih, 
integriranih preddiplomskih i diplomskih sveu čilišnih studija te stru čnih 
preddiplomskih studija u akademskoj 2019./2020. god ini; 

 

Predsjednica Rektorskoga zbora  podsjetila je kako je Rektorski zbor prethodnih 
godina donosio posebnu Odluku o upisu djece branitelja i djece iz sustava 
alternativne skrbi. Slijedom, navedenoga predložila je da Rektorski zbor potvrdi tu 
Odluku i za sljedeću akademsku godinu.  

Slijedom provedene rasprave predsjednica Rektorskoga zbora predlaže, a 
Rektorski zbor jednoglasno potvrđuje odluku iz akademske 2017./2018.kako 
slijedi:  

ODLUKU 

I. 

Za upis studenata u prvu godinu preddiplomskog, int egriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveu čilišnog studija te stru čnog 
preddiplomskog studija u akademskoj godini 2019./20 20. Rektorski zbor RH 
potvr đuje preporuku donesenu 9. svibnja 2018. na 5. sjedn ici u ak. god. 
2017./2018. o izravnom upisu na visoka u čilišta u statusu redovitog studenta 
izvan odobrene upisne kvote te pod uvjetom da prije đu bodovni prag i 
zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znan ja, vještina i 
sposobnosti za sljede će kategorije kandidata: 

- hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata 
- hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog a rata 
- djeca smrtno stradalih, zato čenih ili nestalih branitelja iz 

Domovinskog rata i 100%-tnih HRVI Domovinskoga rata  I. skupine 
- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okol nostima iz čl. 6., 7. 

i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida ra ta  
- djeca civilni invalidi rata čije je ošte ćenje organizma nastalo pod 

okolnostima iz čl. 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida r ata 



 

- djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 
stopostotnim ošte ćenjem organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 
6.,7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih inval ida rata 

II. 

Rektorski zbor RH potvr đuje preporuku svim javnim sveu čilištima u 
Republici Hrvatskoj donesenu 31. ožujka 2017. na 6.  sjednici u ak. god. 
2016./2017. da u skladu sa svojim mogu ćnostima donesu odluke o mjerama 
koje bi studentima iz sustava alternativne skrbi ol akšale pristup studiju 
odnosno visokom obrazovanju. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

Predsjednica Rektorskoga zbor a dodala je da je, kao i prethodnih godina, 
potrebno dogovoriti objavu oglasa o raspisivanju natječaja za upis u  prvu godinu 
preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te 
stručnog preddiplomskog studija u akademskoj godini 2019./2020. svih javnih 
sveučilišta.  

Paula Pavleti ć zamolila je sveučilišta da nakon objave natječaja na svojim 
mrežnim stranicama, pošalju poveznice na iste, kako bi mogli biti objavljeni na 
mrežnim stranicama Rektorskoga zbora.  

 

Slijedom provedene rasprave predsjednica Rektorskoga zbora  predlaže, a 
Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeću: 

ODLUKU 

I. 

Rektorski zbor RH će Natječaje za upis studenata u prvu godinu 
preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplo mskog sveu čilišnog 
studija te stru čnog preddiplomskog studija u akademskoj godini 2019 ./2020. 
svih javnih sveu čilišta objaviti na mrežnim stranicama Rektorskog zb ora RH.  

II. 

Obavijest o raspisivanju Natje čaja objavit će se u prvom sljede ćem broju 
biltena Jutarnjeg lista „Universitas“i biltena Ve černjeg lista „Hrvatska 
sveu čilišta“. 

III. 

Sveučilišta su dužna poveznice na Natje čaje iz to čke I. ove Odluke dostaviti 
u elektroni čkom obliku u Tajništvo Rektorskoga zbora zaklju čno sa 25. 
svibnja 2019. 

 

Ad.4. Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazov anje 

Predsjednica Rektorskoga zbora u okviru ove točke izvijestila je da je netom prije 
početka sjednice Rektorskoga zbora pristigao dopis državne tajnice Ramljak, 
odnosno Uputa ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja vezano uz 
normiranje rada. Potom je pročitala dio upute i istakla kako se do početka primjene 
članaka od 57.- 88. Kolektivnog ugovora koji su vezani uz normiranje rada, 
primjenjuju odredbe Pravilnika o osnovama financiranja visoke naobrazbe na 
javnim i visokim učilištima, a koji će do akademske godine 2019./2020., odnosno 
do početka primjene predmetnih odredaba Kolektivoga ugovora biti stavljen van 



 

snage. Uputa je Ministarstva da je prilikom planiranja nastavnog opterećenja za 
akademsku godinu 2019./2020. potrebno kao relevantne uzeti odredbe 
Kolektivnoga ugovora, a ne odredbe Pravilnika o osnovama financiranja visoke 
naobrazbe na javnim visokim učilištima. Predsjednica Rektorskoga zbora upitala 
je može li ova Uputa derogirati Pravilnik, budući da u Kolektivnom ugovoru ne stoji 
derogiranje Pravilnika te je dala riječ prof. Jozi Čizmiću.  

Prof. dr. sc. Jozo Čizmi ć smatra da Ministarstvo prilikom donošenja propisa ne 
uvažava da su sveučilišta krajnji korisnici istih, pa radije o tome pregovara sa 
Sindikatom. S druge strane, veliki dio sveučilišne zajednice smatra da je 
Ministarstvo servis koji bi trebao uvažavati sve potrebe sveučilišne zajednice koja 
se, među inim,temelji na autonomij sveučilišta. Pogrešnim smatra težnju da se 
razna područja znanosti unificiraju, što je suprotno autonomiji sveučilišta i zbog 
čega dolazi do problema, prije svega onih na štetu društvenih i humanističkih 
znanosti. Ponovio je da norme mogu izračunati samo tehničke znanosti, dok je kod 
društvenih znanosti formule nemoguće primjenjivati. Kao jedno od mogućih 
rješenja predložio je odgodu primjene ovih odredaba te istaknuo potrebu rasprave 
između sveučilišne zajednice, koju će predstavljati osobe koje imenuje sveučilišna 
zajednica, i Ministarstva. Prof. Čizmić je naglasio da će svaki jednostrani potez, 
kao primjerice ovaj sa stavljanjem Pravilnika izvan snage, zasigurno prouzročiti 
neku kontrareakciju, npr. ocjenu ustavnosti cijelog Kolektivnog ugovora, gdje bi 
prema njegovu mišljenju znatan dio odredbi mogao biti proglašen neustavnim. U 
prilog tome govori i činjenica da prema odlukama Ustavnoga suda, a i samom 
Ustavu, donošenje studijskih programa spada u akademsku samoupravu koja je 
zajamčena Ustavom, a norme su dio studijskih programa. Jedinim rješenjem vidi 
odgodu primjene normi i pronalaženje kompromisa u interesu sveučilišne 
zajednice i cijele države, što se može postići jedino zajedničkim i partnerskim 
djelovanjem Ministarstva i sveučilišta. 

Prof. dr. sc. Branka Ramljak naglasila je da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Kolektivni ugovor potpisalo u ime Vlade, dakle s jedne je strane Vlada Republike 
Hrvatske a s druge strane Sindikat znanosti i visokog obrazovanja. Istakla je da je 
naputak koji je poslan svim sveučilištima napravljen u komunikaciji sa Vladinim 
uredom za zakonodavstvo gdje je rečeno je da je Pravilnik o osnovama financiranja 
visoke naobrazbe na javnim i visokim učilištima na snazi dok ne počne primjena 
GKU, za dio koji se odnosi na norme. Obzirom da primjena normi počinje od 1. 
listopada 2019., odnosno od početka nove akademske godine, a GKU je sklopljen 
27. prosinca 2018., smatra da je ostavljeno dovoljno vremena da se sve 
eventualne nedoumice riješe te da se u novu akademsku godinu krene u skladu s 
novim Kolektivnim ugovorom. Ujedno, Povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog 
ugovora već je odgovorilo na neka pitanja dok će odgovore na pitanja koje je 
postavio Rektorski zbor Povjerenstvo pripremiti na sjednici već sljedeći tjedan. 
Stoga je prof. Ramljak zamolila sveučilišta da postave sva pitanja koja imaju, 
neovisno iz kojeg područja dolaze.  

Predsjednica Rektorskoga zbora istakla je da su sveučilišta spremna surađivati, 
ali je skrenula pozornost Ministarstvu na činjenicu da niti jedno sveučilište nije u 
stanju izračunati normu. Potom je postavila pitanje što se događa s onima koji 
nemaju normu, što ako nemaju znanstveni projekt. Istakla je da ako se norma 
poveća na 67%, npr. to za Sveučilište u Zadru znači ne samo veliko administrativno 
opterećenje nego i nedostatak kadra na odjelima.  

Prof. dr. sc. Damir Boras podržao je prijedlog prof. Čizmića istaknuvši da je 
začuđen poslanim naputkom iz Ministarstva obzirom da Povjerenstvo još nije 
odgovorilo na velik dio pitanja vezano uz Kolektivni ugovor. Smatra da je navedena 
norma neprovediva s postojećim kadrom, posebice stoga što su sveučilišta već 
donijela odluke o kvotama, pa se postavlja pitanje kako će se sveučilišta prilagoditi, 
odnosno na koji način s novim normama provesti novu akademsku godinu kad je 



 

već puno prije odlučeno o kvotama. Smatra da je Ministarstvo o tim pitanjima ranije 
trebalo razgovarati s Rektorskim zborom, a ne da netko drugi u ime autonomnih 
sveučilišta potpisuje Kolektivni ugovor, što je u konačnici i protuustavno.  

Prof. dr. sc. Branka Ramljak podsjetila je na Odluku Vlade o programskom 
financiranju u kojem jasno stoji u jednom od članaka definiranje kvota, što jest 
autonomija sveučilišta i Ministarstvo u to neće ulaziti. Spomenula je da je 
Sveučilište u Zagrebu povećalo kvote bez jasno definiranih kriterija, anketa, 
istraživanja i slično. Također smatra da svaki čelnik visokog učilišta može sa svojim 
suradnicima definirati nastavni plan i program za sljedeću akademsku godinu 
sukladno novim normama te da nema razloga da se isto ne napravi.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  je rekao da Sveučilište u Zagrebu nije potpisalo 
programske ugovore iz određenih razloga te da su oni štetni za sveučilišta.  

Prof. dr. sc. Dragan Ljuti ć se složio s prof. Čizmićem istaknuvši da je potreban 
partnerski razgovor sveučilišta s Ministarstvom, a do sada takav odnos nije 
uspostavljen. Upitao je zbog čega su sveučilišta kao poslodavci prilikom pregovora 
i potpisivanja GKU toliko ignorirana. Zajednička uloga Ministarstva i svih rektora 
trebala bi biti zaštita sveučilišta i njihovih djelatnika te omogućavanje najbolje 
moguće edukacije našim studentima, za novac kojim raspolažemo i u okvirima u 
kojima živimo, a isto je moguće samo ukoliko se obje strane tog odnosa ponašaju 
partnerski.  

Prof. dr. sc. Damir Boras istaknuo je da u samom GKU osim normi postoje i drugi 
dijelovi koji su problematični za sveučilišta. Ujedno, podsjetio je rektor Boras, da 
Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu 7. svibnja 
organizira javnu tribinu s temom Novi kolektivni ugovor za znanost i visoko 
obrazovanje, na kojoj će govoriti Vilim Ribić, glavni tajnik Nezavisnog sindikata 
znanosti i visokog obrazovanja, Davor Rajčić, tajnik Građevinskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, Ivo Šušak, voditelj Ureda za pravne poslove Sveučilišta u 
Zagrebu, te doc. dr. sc. Matko Glunčić, s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu te je na tribinu pozvao državnu tajnicu, Branku Ramljak. 

Prof. dr. sc. Vlado Guberac je rekao je da su u vrlo neobičnoj poziciji budući da 
ona sada kao poslodavci brane interese djelatnika, a ne sindikat čiji je to posao.  

Predsjednica Rektorskoga zbora je predložila da se nakon što Povjerenstvo za 
tumačenje Kolektivnog ugovora pošalje odgovore na službeno postavljena pitanja 
Rektorskoga zbora, održi sjednica na kojoj će rektori o raspraviti mogućnosti 
primjene KU, te ukoliko pravne službe sveučilišta procijene da su odredbe 
neprimjenjive, zatražit će se odgoda primjene odredbi.  

Prof. dr. sc. Marin Milkovi ć je upozorio da sveučilišta i njihove sastavnice ne 
mogu dovršavati postupke reizbora u znanstveno-nastavno zvanja, jer trenutno ne 
postoji Nacionalno vijeće za znanost i visoko obrazovanje koje je nadležno za 
potvrdu Pravilnika o reizborima u zvanja. S obzirom da su izbori u znanstveno-
nastavna zvanja vezani uz norme koje su se promijenile i koje se sada u potpunosti 
drugačije obračunavaju, smatra da bi Rektorski zbor trebao donijeti novu Odluku o 
izborima u naslovna i znanstveno-nastavna zvanja. Unatoč tome što u ovome 
trenutku Nacionalno vijeće kao tijelo nije formirano, smatra da bi Rektorski zbor 
trebao odraditi svoj dio posla.   

Temeljem provedene rasprave predsjednica Rektorskoga  zbora predlaže a 
Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeći 

ZAKLJU ČAK 

I.  

Rektorski zbor će od Povjerenstva za tuma čenje Kolektivnog ugovora u 
znanosti i visokom obrazovanju još jednom zatražiti  odgovore na pitanja 



 

dostavljena u travnju, te dodatno tuma čenje članka 24. koje je pripremilo 
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku.  

II. 

U cilju donošenja kona čne odluke vezano uz Kolektivni ugovor Rektorski 
zbor će se sastati nakon što Povjerenstvo iz članka I. ovoga Zaklju čka 
dostavi odgovore na sva pitanja koje je postavio Re ktorski zbor.  

III. 

Povjerenstvo Rektorskoga zbora za tuma čenje i izradu prijedloga izmjena i 
dopuna odluka o nužnim uvjetima za izbore u zvanja da za sljede ću sjednicu 
Rektorskoga zbora će predložiti izmjene Odluke o nužnim uvjetima za oc jenu 
nastavne i znanstveno-stru čne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-
nastavna zvanja sukladno Kolektivnom ugovoru i drug im obvezuju ćim 
aktima nakon dobivenog tuma čenja KU od Povjerenstva za tuma čenje KU u 
znanosti i visokom obrazovanju 

 

Ad. 5.  Ostvarivanje prava za obavljanje regularnih profesi ja iz podru čja 
biomedicine i zdravstva u RH temeljem inozemnih str učnih kvalifikacija 
stečenih u tre ćim zemljama (izvan EU); 

Predsjednica Rektorskoga zbora je zamolila da zamje nica ravnateljice 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje Sandra Bez jak ukratko izvijesti o 
sastanku Agencije za znanost i visoko obrazovanje i predstavnicika komora iz 
područja biomedicine i zdravstva sa kojega su članovi Rektorskoga zbora dobili 
promemoriju.  

Sandra Bezjak izvijestila je da je Agencija za znanost i visoko obrazovanje uputila 
Rektorskome zboru tekst promemorije kao zaključak sastanka koji je održan s 
ciljem osvještavanja odgovornih državnih i javnih autoriteta i institucija o 
problemima ostvarivanja prava na obavljanje reguliranih profesija iz područja 
zdravstva i biomedicine u Hrvatskoj na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija 
stečenih u trećim zemljama (izvan Europske unije). Jedan od glavnih zaključaka 
sastanka je taj da komore treba dodatno osnažiti kako bi mogle provoditi 
vrednovanje stečenih kompetencija i kako bi se kroz dodatnu provjeru 
kompetencija osiguralo stjecanje minimalnih neophodnih ishoda učenja potrebnih 
za određenu struku, jer bi se na taj način ujedno zaštitila struka i profesija.  

Predsjednica Rektorskoga zbora zaključila je da Rektorski zbor prima na znanje 
dobivenu promemoriju te smatra da je Agencija pravilno postupila u smislu zaštite 
kvalitete tih struka.  

 

Ad.6. Informacija o izazovima Hrvatske u provedbi B olonjskog procesa u 
okviru Europskog prostora visokog obrazovanja  

Prof. dr. sc. Branka Ramljak je izvijestila o provedbi Bolonjskog procesa u 
Republici Hravatkoj te podsjetila da Hrvatska u prvoj polovici 2020. godine 
predsjeda Vijećem Europe, kada će i akademska zajednica dati svoj veliki 
doprinos. Tako će se u području znanosti i obrazovanja organizirati 30-ak 
događanja u vidu konferencija i skupova koji će biti raspoređeni po svim 
sveučilištima u Hrvatskoj. Stoga je zamolila akademsku zajednicu za suradnju. 
Vezano uz dio koji se odnosi na Bolonjski proces, organizirat će se dva sastanka 
Bologna follow up grupe tijekom kojih će predstavnici zemalja visokog obrazovanja 
nastaviti razgovore o bolonjskom procesu. Nadalje je najavila da će se sljedeća 
Ministarska konferencija održati sljedeće godine u Rimu, a budući da je Hrvatska 
u prvoj polovici godine predsjedatelj, u Rimu će stoga biti supredsjedatelj zajedno 



 

sa talijanskim ministrom znanosti i obrazovanja. Izvijestila je da je Ministarstvo 
apliciralo i dobilo dva projekta vezano za provedbu Bolonjskog procesa u okviru 
programa Erasmus u području priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, 
a obavijest o terminima održavanja konferencija poslat ćepravovremeno.  

Potom je državna tajnica ukratko predstavila rezultate koji se odnose na Izvješće 
o provedbi Bolonjskog procesa (2018) među svim zemljama koje su dio Europskog 
prostora visokog obrazovanja, a odnose se na nove metode učenja i poučavanja, 
internacionalizaciju, podizanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja, 
priznavanje obrazovnih kvalifikacija, osiguravanje kvalitete i sl. Objasnila je da je 
Izvješće napravljeno 2018. godine na temelju praćenja akademske 2012., 2013., 
2014. i 2015. godine, a analiza je između ostaloga pokazala da Hrvatska spada 
među 11 država koje su u tom razdoblju imale smanjeni ili opadajući broj upisanih 
studenata, dok po broju visokih učilišta spada u manji broj zemalja europskog 
područja koje imaju između 100 i 200 visokih učilišta. Svjesna je činjenice da je 
postotak bruto društvenog proizvoda koji se izdvaja za obrazovanje i znanost 
nedovoljan, međutim analiza pokazuje da je Hrvatska primjer zemlje koja ima 
visoku stopu ulaganja u visoko obrazovanje u odnosu na gospodarski standard. U 
nastavku se osvrnula na zaključke po pojedinim tematskim cjelinama, pa je, 
između ostaloga, istakla da je Hrvatska među zemljama u kojima su svi studijski 
programi opisani ishodima učenja koji predstavljaju Zakonom propisan kriterij za 
uključivanje kvalifikacija u Nacionalni kvalifikacijski okvir, ali postupci vrednovanja 
nisu još u potpunosti prilagođeni konceptu ishoda učenja. Istakla je da se u dijelu 
osiguranja kvalitete mnogo postiglo, što se najviše može pripisati radu Agencije za 
znanost i visoko obrazovanje koja je kao neovisna agencija učinila mnogo za 
podizanje svijesti o osiguravanju kvalitete hrvatskih visokih učilišta. Velika se 
pozornost pridaje socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja i otvaranja visokog 
obrazovanja raznolikoj studentskoj populaciji definiranjem različitih mjera kojima 
se svima onima koji žele studirati ili unaprijediti svoja znanja i vještine treba na 
određeni način omogućiti da uđu u sustav visokog obrazovanja. Naglasila je 
nužnost praćenja potreba društva ali i tržišta rada te osiguravanja zapošljivosti 
studenata nakon završetka fakulteta. Zaključila je da unatoč tome što u svakom od 
navedenih ciljeva hrvatska visoka učilišta ostvaruju dobre rezultate, potrebno je 
ustrajati u tome da se sustav visokog obrazovanja podigne na višu razinu. 

Prof. dr. sc. Nikša Burum  osvrnuo se na izlaganje državne tajnice i na dio 
Izvješća vezan uz relativno malen broj dolaznih studenata u Hrvatsku, pa slijedom 
toga upozorio da ISVU sustav nije preveden na engleski jezik, što je često 
ograničavajući faktor stranim studentima koji žele doći na Erasmus razmjenu u 
Hrvatsku.  

Prof. dr. sc. Marin Milkovi ć smatra da se sveučilišta u Hrvatskoj trebaju otvarati 
privlačenju stranih studenata. Nužno je olakšati dolazak stranih studenata na 
hrvatska sveučilišta, kao i dolazak svih onih studenata koji su spremni platiti, što bi 
ujedno predstavljalo i dohodovnu stavku svakom sveučilištu i sastavnici da može 
dio sredstava zarađenih na školarinama preusmjeriti i uložiti dalje.  

Predsjednica Rektorskoga zbora zahvalila je državnoj tajnici na održanoj 
prezentaciji i Izvješću te zamolila državnu tajnicu da članovima Rektorskoga zbora 
dostavi cjelovito Izvješće. Zamolila je rektore da detaljno pročitaju cijelo Izvješće i 
ostavila mogućnost da se, ukoliko bude potrebe, organizira tematska sjednica s 
osvrtima na cijelo Izvješće. 

Ad.7. Razno 

Doktorski studij na Pravnom fakultetu Sveu čilišta u Splitu 

Prof. dr. sc. Vesna Bari ć-Punda zamolila je Rektorski zbor i državnu tajnicu za 
stav i pomoć vezan uz konkretan problem s kojim se susreću na Pravnom fakultetu 
u Splitu. Objasnila je da je Fakultet trenutno u završnoj fazi kreiranja jednog 



 

suvremenog doktorskog studijskog programa i susreće se s problemom 
nemogućnosti osiguranja mobilnosti nastavnika s nekih pravnih fakulteta u 
Hrvatskoj, dok primjerice, takvih problema nema kada je riječ o mobilnosti 
nastavnika s pravnih fakulteta drugih država. Zamolila je Rektorski zbor za pomoć, 
obzirom da se radi o vrlo važnom i konkretnom problemu u akademskoj zajednici. 

Prof. dr. sc. Vlado Guberac  je rekao da je upoznat s problemom i da će u ime 
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku podržati suradnju na tom doktorskom 
studiju.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  rekao je kako nije upoznat sa spomenutim problemom 
te da će Sveučilište u Zagrebu razmotriti zahtjev Pravnog fakulteta u Splitu. Rekao 
je kako načelno rektor daje suglasnost samo za visoka učilišta za koja ne postoji 
ugovor o suradnji. Pojasnio je da Statut Sveučilišta u Zagrebu propisuje kako se 
suglasnost ne može dati za studije koji su u postupku reakreditacije gdje bi se 
profesori Sveučilišta u Zagrebu brojali u minimalni broj osoblja potrebnog za 
dobivanje dopusnice, ali ako se radi o zajedničkom studiju tada je moguće dati 
suglasnost.  

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri  smatra da je institucija ta koja postavlja pravila, a 
profesori i dekani bi se trebali ponašati po tim pravilima. 

Prof. dr. sc. Dragan Ljuti ć smatra da se ovako važna pitanja moraju riješiti na 
razini Rektorskoga zbora, pri tome apelirajući na međusobno uvažavanje svih 
sveučilišta u Hrvatskoj. Istaknuo je da sveučilišta, sastavnice i isti ili srodni fakulteti 
međusobno ne bi smjeli biti konkurencija jedni drugima.  

Prof. dr. sc. Damir Boras  je podsjetio na važnost zajedništva unutar svih hrvatskih 
sveučilišta na Rektorskome zboru te se osvrnuo na informacije dobivene iz medija 
o tome da su dva sveučilišta - Pula i Rijeka, potpisala programske ugovore. Smatra 
da ukoliko govorimo o suradnji treba gledati sve aspekte suradnje. Mišljenja je da 
su programski ugovori štetni te će dugoročno unazaditi sva naša sveučilišta, a 
posebice ona manja koja pate zbog depopulacije. Smatra da su prilikom odluke o 
potpisivanju programskih ugovora sva hrvatska sveučilišta trebala napraviti 
konsenzus i zajednički nastupati prema Ministarstvu.  

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri  složio se sa poticanjem zajedništva između sveučilišta 
istaknuvši da je Sveučilište J. Dobrile u Puli potpisalo programski ugovor budući 
da je u prošlosti to sveučilište često bilo zakinuto u odnosu na ostala hrvatska 
sveučilišta, navodeći primjer kada pulsko sveučilište nije dobilo znanstvene novake 
i dr.. On smatra da potpisivanje ovakvog ugovora neće oštetiti sveučilište. 

Predsjednica Rektorskoga zbora je svima zahvalila na sudjelovanju te zaključila 
sjednicu u 20:30 sati.  

 

Zapisnik sastavile:          Predsjednica Rektorskoga zbora 

 
Paula Pavletić, prof.     prof. dr. sc. Dijana Vican 
i                         Rektorica Sveučilišta u Zadru 
Petra Lojen 


