REPUBLIKA HRVATSKA
NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST,
VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
KLASA: 003-08/20-15/0001
URBROJ: 355-08-20-0005
Zagreb, 20. svibnja 2020.
Skraćeni zapisnik 41. elektroničke sjednice Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje
i tehnološki razvoj koja je započela 31. ožujka 2020. godine, a završila 16. travnja 2020. godine
Radu sjednice pristupilo je 17 članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i
tehnološki razvoj. Za raspravu i glasovanje nije se javio jedino gospodin Boris Popović.
U radu elektroničke sjednice sudjelovao je dovoljan broj članova Nacionalnog vijeća za
donošenje pravovaljanih odluka.
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen i glasi
1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika s 40. sjednice NVZVOTR-a
3. Pismo, predstavnika NVZVOTR-a u Povjerenstvu MZO-a za izradu Prijedloga zakona o
znanosti i visokom obrazovanju tom Povjerenstvu
4. Godišnje izvješće ravnateljice AZVO-a za 2019. godinu
5. Izvješće i Prijedlog Stručnog povjerenstva NVZVOTR-a za pripremu Prijedloga kriterija i
uputa za uvođenje novih znanstvenih polja i grana
6. Izvješće i Prijedlog Stručnog povjerenstva NVZVOTR-a za određivanje minimalnih
kriterija, radnih obveza i oblika izvješća za reizbore na znanstvena, znanstveno-nastavna,
umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta
7. Izvješće i Prijedlog nakon očitovanja uredništava časopisa iz humanističkog područja
8. Razno.

Ad 1. Usvajanje dnevnog reda
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 2. Usvajanje Zapisnika s 40. sjednice NVZVOTR-a
Zapisnik 40. sjednice NVZVOTR-a jednoglasno je usvojen.
Ad 3. Pismo predstavnika NVZVOTR-a u Povjerenstvu MZO-a za izradu Prijedloga
zakona o znanosti i visokom obrazovanju tom Povjerenstvu
Članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su podržali pismo predstavnika NVZVOTR-a u
Povjerenstvu MZO-a za izradu Prijedloga zakona o znanosti i visokom obrazovanju tom
Povjerenstvu.
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Ad 4. Godišnje izvješće ravnateljice AZVO-a za 2019. godinu
Članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su usvojili godišnje izvješće ravnateljice AZVO-a za
2019. godinu, uz napomenu da se Agencija u Izvješću mogla i više „pohvaliti“ suradnjom i
odnosom s Nacionalnim vijećem za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.
Ad 5. Izvješće i Prijedlog Stručnog povjerenstva NVZVOTR-a za pripremu Prijedloga
kriterija i uputa za uvođenje novih znanstvenih polja i grana
Nakon rasprave i glasanja, (13 glasova „ZA“) usvojeni su kriteriji za uvođenje novih
znanstvenih polja i grana te upute za njihovu prijavu za postupak odobravanja, odnosno
uvođenja.
Ad 6. Izvješće i Prijedlog Stručnog povjerenstva NVZVOTR-a za određivanje minimalnih
kriterija, radnih obveza i oblika izvješća za reizbore na znanstvena, znanstvenonastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta
Članovi Nacionalnog vijeća u svojoj su raspravi kao i Povjerenstvo u donošenju Prijedloga,
uzeli u obzir kriterije Rektorskog zbora i Pravilnik Nacionalnog vijeća o izboru u znanstvena
zvanja te raspravilo rješenja primjenjujući predložene kriterije, kao i kriterije koji su se pojavili
u raspravi, na pojedina radna mjesta.
Članovi Nacionalnog vijeća razmotrili su prijedlog stručnog povjerenstva za pripremu
Prijedloga kriterija i uputa za uvođenje novih znanstvenih polja i grana. Nakon rasprave,
Nacionalno vijeće odlučilo se za „jače“ kriterije od predloženih za znanstvena ZVANJA te
znanstveno-nastavna radna mjesta (50 % od uvjeta koje treba postići za više znanstveno zvanje
od onoga na kojem se pristupnik nalazi). Uz to, preciziran je uvjet kod reizbora na veleučilišta
i visoke škole (uzet je u obzir i kriterij VVVŠ-a).
Ad 7. Izvješće i Prijedlog nakon očitovanja uredništava časopisa iz humanističkog
područja
Nacionalnom vijeću podnijeto je Izvješće i Prijedlog Područnog vijeća za humanističke
znanosti o ponovnom kategoriziranju časopisa „Književna smotra“ iz A2 u A1 nakon očitovanja
uredništva na prethodnu kategorizaciju (iz A1 u A2 na temelju Izvješća izvjestitelja u okviru
Područnog vijeća). Područno vijeće prihvatilo je argumente uredništva te ponovnim uvidom u
sve relevantne osobine tog časopisa došlo do zaključka da se časopis može vratiti u kategoriju
A1. Svi članovi Nacionalnog vijeća koji su pristupili glasovanju (16 članova) glasovali su za
prihvaćanje Prijedloga Područnog vijeća.
Ad 8. Razno
Nacionalno vijeće razmislit će o povećanju vidljivosti prema akademskoj zajednici putem
stranice te postojeću stranicu preurediti i doraditi. Tako preuređena stranica bila bi kanal kroz
koji bi se povremeno o nekim važnim strateškim pitanjima nakon rasprave i uz suglasnost svih
članova, prenosilo stavove i mišljenja o određenim temama. Tako bi se Nacionalno vijeće
prema široj akademskoj zajednici predstavilo kao adresa na kojoj se kvalitetno promišljaju za
nju važna pitanja.
Predsjednica Nacionalnog vijeća primila je iz akademske zajednice obavijest o e-savjetovanju
o Pravilniku o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti
visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta i poslala
ga članovima Nacionalnog vijeća dana 14. travnja s molbom da se očituju o njemu.
Članovi Nacionalnog vijeća raspravljali su o promjena koje se odnose na ugrađivanje odredbi
važećeg Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje; konstatirali su da se u

Pravilniku ne vidi uloga Nacionalnog vijeća, koje bi o njemu trebalo dati mišljenje; zatim da je
14 dana za raspravu kratak rok; da cijela akademska zajednica radi u veoma otežanim uvjetima
te da kvalitetna javna rasprava u takvim uvjetima nije moguća, a dodatno protuzakonito
skraćivanje čini je pravno upitnom; da se mnogi elementi kao osiguravanje prostora za
izvođenje nastave navode, ali da se ne normiraju i ne razrađuju; da je napomena u Prijelaznim
i završnim odredbama kako će postupci reakreditacija i sl. koji su u tijeku nakon donošenja
ovako izmijenjenog pravilnika morati teći po njegovim odredbama protuustavna. Nacionalno
vijeće je unijelo i veći broj prijedloga konkretnih rješenja koje je prethodno raspravilo s
visokoškolskim institucijama iz biomedicinskog i tehničkog područja.
U tijeku održavanja elektroničke sjednice u nju su se uključili svi članovi Nacionalnog vijeća,
bez obzira na to jesu li se javljali kod rasprave i glasovanja te su tako i oni obaviješteni o tijeku
sjednice.
Cijela rasprava koja je vođena putem elektroničke pošte između članova Nacionalnog vijeća
bit će urudžbirana i stavljena kao prilog Zapisniku.

