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Z A P I S N I K 

6. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 2021./2022. godini održane 2. ožujka 
2022. s početkom u 11.30 sati putem platforme Zoom. Sastanak je održan na 
inicijativu ministra znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovana Fuchsa povodom 
izvanrednoga stanja u Ukrajini. 

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. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 
5. prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor Sveučilišta u Dubrovniku, 
6. prof. dr. sc. Marinko Škare, rektor Sveučilišta J. Dobrile u Puli, 

 

Članovi Rektorskoga zbora bez prava glasovanja: 

7. doc. dr. sc. Damir Jugo, predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola, 
8. Neven Pintarić, predsjednik Hrvatskog studentskog zbora, 

Ostali: 

9. prof. dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja, 
10. Ivica Šušak, dipl.iur., državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, 
11. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, prorektor Sveučilišta u Zadru, 
12. izv. prof. dr. sc. Anica Hunjet, prorektorica Sveučilišta Sjever,  
13. Paula Pavletić, prof., tajnica Rektorskoga zbora, 
14. Petra Lojen, mag. oec., stručna suradnica u Uredu Rektorskoga zbora. 

Izvanrednom 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 izvanrednu sjednicu i pozdravila 
prisutne rektore, prorektore, ministra znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovana 
Fuchsa i ostale prisutne kolege te im zahvalila na brzom odazivu i priključenju 
online sastanku. Potom je prepustila riječ ministru znanosti i obrazovanja, prof. dr. 
sc. Radovanu Fuchsu budući je bio inicijator ovog sastanka.  

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs rekao je da je inicijativa ovog sastanka vezana uz 
ratnu situaciju u Ukrajini, odnosno agresiju Rusije nad Ukrajinom. Izvijestio je da 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja radi na organizacijskim pripremama vezanim 
uz prihvat djece izbjeglica i njihovo uključivanje u nastavu i pohađanje škola. Prema 
posljednjim informacijama riječ je o 250 djece koja su zbog izbjeglištva stigla u 
Hrvatsku pa je potrebno pronaći načine kako ih uključiti u nastavni proces. 
Nastavno na inicijativu koja pristiže iz većeg broja zemalja, istaknuo je da će 
napisati pismo preporuke o prekidanju suradnje u području znanstvenog i 
visokoškolskog obrazovanja s institucijama iz Rusije i Bjelorusije. Također, pojavile 
su se inicijative kojima se nastoji Rusiju i Bjelorusiju isključiti iz Bolonjskog procesa. 
Vezano uz sveučilišta, naglasio je da je potrebno pronaći načine kako studentima 



 

izbjeglicama omogućiti nastavak studiranja. Pritom je potrebno znati da sveučilišta 
u skladu sa svojim mogućnostima mogu osiguravati nastavak studiranja onim 
izbjeglicama koji imaju status studenta. Vezano uz smještaj studenata izbjeglica, 
ona sveučilišta koja imaju slobodnih kapaciteta u studentskim domovima mogu 
popunjavati ta mjesta, a MZO i država će iznaći način da pokrije nastale troškove. 
Također, sveučilišta će morati pronaći mehanizme provjere razine i kvalifikacija za 
uključivanje ukrajinskih studenata u hrvatski visokoobrazovni sustav. Obzirom da 
je upitno hoće li studenti izbjeglice doći sa svim potrebnim dokumentima, 
eventualno se mogu primjenjivati smjernice koje se odnose na azilante. Zamolio je 
rektore da provjere postoje li na sveučilištima slobodni kapaciteti za uključivanje u  
studijske programe i za smještaj studenata, podsjetivši da je, obzirom na 
popunjenost određenih studijskih programa, veće povećanje broja studenata teško 
izvedivo. Apelirao je da se omogući nastavak studiranja svima onima koji su u 
statusu studenta i izraze želju za nastavkom studiranja, uz uvažavanje svih 
propisanih kriterija vezanih uz održavanje nastave, studijskih programa i smještaja. 
Nadalje je upozorio da postoji velika mogućnost hakerskih napada s čim u vezi je 
MZO u stalnom kontaktu sa Srcem i CARNET-om te je zamolio sveučilišta da se 
obrate MZO-u ukoliko im u tom segmentu zatreba pomoć. Nastavit će redovito 
izvještavati o daljnjem razvoju situacije i prenositi informacije vezane uz 
istraživanje, razvoj i nastavak školovanja studenata izbjeglica. 

Prof. dr. sc. Damir Boras vezano uz prihvat studenata rekao je da je Sveučilište 
u Zagrebu spremno surađivati uz napomenu da je Sveučilište u Zagrebu uvelo 
posebne upisne kvote za Hrvate iz dijaspore, točnije 180 mjesta različitih studijskih 
grupa na fakultetima od kojih su mnoga ostala nepopunjena. Shodno tome, ta se 
mjesta mogu iskoristiti u svrhu prihvata studenata izbjeglica. Istaknuo je da je preko 
državnih instanci sa sveučilištima u Ukrajini potrebno iskomunicirati da pohrane 
baze podataka o svojim studentima kako bi naknadno status istih mogli potvrditi.  

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs je rekao da je upoznat s nepopunjenim kvotama za 
dijasporu te u tom smislu već razgovaraju sa Središnjim državnim uredom za 
Hrvate izvan RH. 

Predsjednica Rektorskoga zbora istakla je da na Sveučilištu u Rijeci već 
studiraju studenti iz Ukrajine koji bi radi poboljšajanja svoje financijske situacije 
željeli da se njihov status izjednači sa studentima iz EU, što bi im omogućilo rad 
preko studentskog servisa i pravo na zdravstveno osiguranje. Stoga se čeka 
odredba Europske unije koja bi izjednačila njihova prava sa studentima iz Europe. 
Pitanje njihovoga statusa nosi i pitanje određivanja upisnina. Istakla je da će 
Sveučilište u Rijeci za izbjegle studente osigurati financijsku podršku iz fondova za 
socijalnu dimenziju, upitavši hoće li postojati i nacionalna sredstva za prihvat i 
omogućavanje nastavka školovanja tih studenata. Istakla je da već postoje upiti 
studenata koji nisu Ukrajinci a studirali su na ukrajinskim sveučilištima vezano uz 
nastavak studija u Hrvatskoj, što se posebno odnosi na studij medicine na 
engleskom jeziku. Pitanje je odnosi li se pomoć Ukrajini i na te strane studente.   

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs je rekao da status studenata izbjeglica trenutno nije 
izjednačen sa onima iz Europske unije. Što se tiče studenata stranaca sa 
medicinskih fakulteta u Ukrajini koji žele nastaviti studij u Hrvatskoj, rekao je da oni 
moraju zadovoljavati sve one propisane kriterije koje inače trebaju zadovoljavati 
strani studenti koji žele upisati studij medicine u Hrvatskoj. Također, zamolio je 
sveučilišta da budu oprezna pri upisu na studije medicine budući su neke europske 
zemlje odbile prihvaćanje studenata medicine iz Ukrajine uz obrazloženje da ti 
studiji nisu dovoljno kvalitetni.  

 



 

Prof. dr. sc. Nikša Burum upitao je postoji li mogućnost prihvata i zapošljavanja 
profesora iz Ukrajine koji imaju želju doći predavati na naša sveučilišta te tko će 
financirati smještanje studenata izbjeglica u studentske domove.  

Prof. dr. sc. Damir Boras uključio se u raspravu istaknuvši kako ova situacija 
pokazuje da ćemo se suočiti sa velikim brojem izbjeglica od kojih su mnogi 
visokoobrazovani što treba iskoristiti te ih angažirati dok se situacija ne riješi. 
Smatra da na sveučilištima postoji potreba da se profesore iz Ukrajine uključi u 
hrvatski visokoobrazovni sustav. 

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs odgovorio je da će MZO i država pokriti troškove 
studentskoga smještaja i prehrane studenata izbjeglica te će se oni tretirati jednako 
kao i naši studenti. Vezano uz prihvat profesora, u ovom trenutku nema 
jednoznačnog odgovora, a obzirom na izvjesne probleme sa zapošljavanjima i 
novim radnim mjestima na sveučilištima zamolio je rektore da i tom pitanju pristupe 
s oprezom. Također, potrebno je voditi računa o profilima profesora koji su potrebni 
sveučilištima.   

Predsjednica Rektorskoga zbora istakla je da bi bilo korisno dobiti informaciju o 
statusu ukrajinskih studenata izbjeglica i stranih studenata koji su studirali na 
ukrajinskim sveučilištima radi daljnje organizacije vezano uz njihov rad preko 
studentskog servisa, zdravstveno osiguranje i slično.  

Potom je zahvalila svima na sudjelovanju i zaključila sjednicu u 12:15 sati.  

 

 

Zapisnik sastavile:          Predsjednica Rektorskoga zbora 

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


