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Z A P I S N I K 

 

4. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 2021./2022. godini održane 9. 
prosinca 2021. na Sveučilištu u Mostaru s početkom u 19.30 sati. 

Članovi Rektorskoga zbora s pravom glasovanja:  

1. prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci i 
predsjednica Rektorskoga zbora, 

2. prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu i zamjenik 
predsjednice Rektorskoga zbora,  

3. prof. dr. sc. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu, 
4. prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor Sveučilišta u Dubrovniku, 
5. prof. dr. sc. Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever, 
6. prof. dr. sc. Ivan Samardžić, rektor Sveučilišta u Slavonskom Brodu, 
 

Članovi Rektorskoga zbora bez prava glasovanja: 

7. doc. dr. sc. Damir Jugo, predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola, 
8. prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 
9. prof. dr. sc. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru, 
10. Neven Pintarić, predsjednik Hrvatskog studentskog zbora, 

Ostali: 

11. prof. dr. sc. Alfio Barbieri, prorektor Sveučilišta J. Dobrile u Puli, 
12. prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić, prorektorica Sveučilišta u Zadru, 
13. prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko 

obrazovanje, 
14. prof. dr. sc. Goran Kozina, prorektor Sveučilišta Sjever, 
15. Roberta Hlača Mlinar, dipl.iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci, 
16. Vesna Mijatović, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta J. Dobrile u Puli, 
17. Slobodan Šolaja, mag. iur., tajnik Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, 
18. Andrea Mešanović, asistentica rektorice Sveučilišta u Rijeci, 
19. Paula Pavletić, prof., tajnica Rektorskoga zbora, 
20. Petra Lojen, mag. oec., stručna suradnica u Uredu Rektorskoga zbora. 

Sjednicom predsjeda prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, predsjednica 
Rektorskoga zbora u akademskoj 2021./2022. godini (u daljnjem tekstu: 
predsjednica Rektorskoga zbora). 

Predsjednica Rektorskoga zbora otvorila je 4. sjednicu Rektorskoga zbora u 
akademskoj godini 2021./2022. te na početku pozdravila sve prisutne rektore i 
prorektore koji sudjeluju u ime članova Rektorskoga zbora, ravnateljicu Agencije 
za znanost i visoko obrazovanje, prof. dr. sc. Jasminu Havranek i ostale prisutne 
kolege te im zahvalila na dolasku.  

Nakon toga, predsjednica Rektorskoga zbora predložila je sljedeći 

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika 1. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 
2021./2022. godini održane 28. listopada 2021.; 



 

2. Prihvaćanje zapisnika 2. elektroničke sjednice Rektorskoga zbora u 
akademskoj 2021./2022. godini održane 29. studenoga 2021.; 

3.  Inicijativa Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja;  

4.  Inicijativa Zajednice studentskih centara; 

5.  Razno. 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 
Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika 1. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj                           
                                      2021./2022. godini održane 28. listopada 2021.;  
 
Predsjednica Rektorskoga zbora rekla je da je u materijalima za sjednicu 
dostavljen tekst prijedloga zapisnika 1. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 
godini 2021./2022. održane 28. listopada 2021. Budući da nema primjedbi na 
zapisnik, zapisnik 1. sjednice Rektorskoga zbora u ak. god. 2021./2022. 
jednoglasno je prihvaćen u cijelosti. 

Ad.2. Prihvaćanje zapisnika 2. elektroničke sjednice Rektorskoga zbora u 
akademskoj 2021./2022. godini održane 29. studenoga 2021.;   

Predsjednica Rektorskoga zbora istakla je da je u materijalima za sjednicu 
također dostavljen tekst prijedloga zapisnika 2. elektroničke sjednice Rektorskoga 
zbora u akademskoj godini 2021./2022. održane 29. studenoga 2021. Budući da 
nema primjedbi na zapisnik, zapisnik 2. elektroničke sjednice Rektorskoga zbora u 
ak. god. 2021./2022. jednoglasno je prihvaćen u cijelosti. 

Ad.3. Inicijativa Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja; 

Predsjednica Rektorskoga zbora u okviru ove točke podsjetila je o pristigloj 
zamolbi Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja za razmatranjem 
inicijative produljenja poslijediplomskih sveučilišnih studija i radnih odnosa 
asistenata za vrijeme trajanja epidemije bolesti Covid-19. O predloženom zaključku 
rektori su se očitovali elektroničkim putem, a svoja očitovanja Rektorskome zboru 
dostavili su Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Puli i 
Sveučilište u Slavonskom Brodu. Također, neka sveučilišta su dostavila 
pojedinačna očitovanja NSZVO-u. 

Nakon provedene rasprave, predsjednica Rektorskoga zbora predlaže, a članovi 
Rektorskoga zbora jednoglasno donose sljedeći 

ZAKLJUČAK 

I. 

Pandemija COVID-19 utjecala je na cjelokupni sustav visokoga obrazovanja, 
a posebno su pogođene aktivnosti istraživača, studenata poslijediplomskih 
studija i asistenata koji nisu u punom obujmu mogli pristupiti svim 
infrastrukturnim kapacitetima za svoj rad.  

II. 

Rektorski zbor podržava inicijativu Nezavisnog sindikata znanosti i visokog 
obrazovanja u brizi za razvoj karijera mladih znanstvenika, pa i u dijelu koji 
se odnosi na produljenje doktorskih studija i radnih odnosa asistentima 
uslijed epidemije bolesti COVID-19, u slučaju kada za to postoje objektivni 
razlozi. 



 

III. 

Uzimajući u obzir autonomiju u odlučivanju i postupanju svakog pojedinog 
sveučilišta, te različite okolnosti svakog pojedinog slučaja, Rektorski zbor 
podržava individualni pristup pri odlučivanju o produljenju rokova studija i 
radnih odnosa asistentima. 

Ad.4. Inicijativa zajednice studentskih centara; 

Predsjednica Rektorskoga zbora u okviru ove točke podsjetila je na pristigli dopis 
Zajednice studentskih centara RH vezan uz financiranje objekata u studentskom 
standardu iz fondova EU i donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja 
prava na pokriće troškova prehrane studenata. O tom su dopisu rektori već 
započeli raspravu na 1. sjednici Rektorskoga zbora, te su je naknadno raspravili i 
raspravili elektroničkim putem.  

Nakon provedene rasprave, predsjednica Rektorskoga zbora predlaže, a 
članovi Rektorskoga zbora jednoglasno donose sljedeći  

ZAKLJUČAK 

I. 

Rektorski zbor je stava da je kontinuirana i sustavna briga o unaprjeđenju 
studentskoga standarda temeljni prioritet razvoja hrvatskih sveučilišta. 

II. 

Rektorski zbor daje podršku Zajednici studentskih centara RH u njezinim 
nastojanjima za podizanjem studentskoga standarda u Republici Hrvatskoj, 
posebno u smislu osiguravanja sredstava iz EU fondova za razvoj 
infrastrukture, ali i drugih aspekata podizanja kvalitete studentskog 
smještaja i prehrane. 

llI. 

U planiranju projekata koji imaju svrhu podizanje studentskoga standarda, 
nužan je konstruktivan dijalog i konsensualan stav studentskih centara, 
uprava matičnih sveučilišta i studentskih zborova koji su ključni dionici 
stvarnog unaprjeđenja studentskoga standarda. 

IV. 

Rektorski zbor daje podršku inicijativi Zajednice studentskih centara za 
donošenje novoga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na 
pokriće troškova prehrane studenata budući da je važeči Pravilnik donesen 
2012. godine i nije u skladu s aktualnim tražišnim uvjetima poslovanja. 

Ad.5. Razno 

Ad.5.1. Provođenje nastave u virtualnom okruženju – dopis MZO-a 

Prof. dr. sc. Damir Boras upozorio je kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
sveučilištima dostavilo dopis vezano uz održavanje nastave u uvjetima izazvanim 
pandemijom. Ministarstvo je mišljenja kako u dijelu akademskih godina 
2019./2020. i 2020./2021. zbog prenošenja nastave u virtualno okruženje kvaliteta 
izvođenja nastave nije bila u skladu s akreditiranim studijskim programima te 
daljnje povećanje postotka nastave u virtualnom okruženje dovodi u pitanje 
relevantnost izvođenja studijskog programa s obzirom na njegovu akreditaciju.  
Stoga je Ministarstvo pozvalo sva visoka učilišta koja ubuduće planiraju izvoditi 



 

nastavu u virtualnom obliku, da sukladno čl.79.st.4. važećeg Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju zatraže suglasnost Nacionalnog vijeća za 
znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za izvođenje studija kroz sustav 
učenja na daljinu. Rektor Boras je rekao kako je uputio odgovor Ministarstvu te 
izvijestio kako se na Sveučilištu u Zagrebu svi studijski programi održavaju na 
klasičan način u kombinaciji s nastavom na daljinu i to iznimno u slučajevima kada 
zbog velikog broja studenata na predavanjima ili vježbama ili zbog veličine 
predavaonice nije moguće poštovati propisane epidemiološke mjere i upute 
nadležnih institucija. Još jednom je upozorio da sveučilišta ne provode online 
nastavu već se radi o nastavi na daljinu u izvanrednim okolnostima. 

Ad.5.2. Zahvala ravnateljici AZVO-a 

Predsjednica Rektorskoga zbora u ime Rektorskoga zbora zahvalila je prof. dr. 
sc. Jasmini Havranek na svemu što je kao ravnateljica Agencije za znanost i visoko 
obrazovanje učinila za sustav visokog obrazovanja i znanosti u Republici 
Hrvatskoj. Istaknula je da je prof. Havranek bila ključna osoba cijelog sustava 
osiguranja kvalitete u Hrvatskoj, čime je postala uzor mnogim zemljama u regiji, a 
i šire. Svojim angažmanom, profesionalnosti i konstruktivnosti pridonijela je tome 
da je naša Agencija postala međunarodno prepoznata i priznata što može biti na 
ponos svih dionika sustava visokoga obrazovanja.  

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek zahvalila je svim rektorima na suradnji i poželjela 
puno sreće u daljnjem radu. Istakla je kako moramo biti ponosni na ono što smo 
postigli te je zamolila rektore da zajednički surađuju u svrhu razvoja sveučilišta, ali 
i da se uvijek trude ostati prepoznatljivi. Predsjednici Rektorskoga zbora na kraju 
je uručila Izvješće ENQA-e za 2020. godinu.  

Predsjednica Rektorskoga zbora zahvalila je svima na sudjelovanju i zaključila 
sjednicu u 20 sati.  

 

Zapisnik sastavile:          Predsjednica Rektorskoga zbora 

 
 
Paula Pavletić, prof. i                                       prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija 
Petra Lojen, mag. oec.                               Rektorica Sveučilišta u Rijeci  
 


