REPUBLIKA HRVATSKA
NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST,
VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Skraćeni zapisnik 43. sjednice Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki
razvoj ( u daljnjem tekstu Nacionalno vijeće) održane 2. lipnja 2020. godine s početkom u 11
sati u Auli Sveučilišta u Zagrebu
Sjednici je bio nazočan dovoljan broj članova Nacionalnog vijeća za donošenje pravovaljanih
odluka.
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen i glasi:
Prihvaćanje Dnevnog reda
Prihvaćanje Zapisnika 42. sjednice NVZVOTR
Obavijesti
Izvještaj sa sastanaka s ministricom znanosti i obrazovanja, ravnateljicom AZVO i
rektorima HKS i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 8. I 15. svibnja o.g.
5. Prijedlozi za rješavanje dvojbi u radu Matičnih odbora i donošenje obvezujućih
mišljenja
6. Specijalistički diplomski studij hotelijerstva na Sveučilištu u Dubrovniku – imenovanje
izvjestitelja
7. Razno
1.
2.
3.
4.

Na početku sjednice Nacionalno vijeće je pozdravio domaćin, rektor Sveučilišta u Zagrebu. U
kratkom govoru istaknuo je važnost suradnje NVZVOTR-a i Rektorskog zbora, prenio potporu
Rektorskog zbora radu NVZVOTR-a i podsjetio na ključne funkcije NVZVOTR-a u sustavu
visokoga školstva i znanosti. Podsjetio je na Kolektivni ugovor koji je donesen bez konzultacija
sa znanstvenim organizacijama, Rektorskim zborom i Nacionalnim vijećem. Založio se za
demokratski dijalog u akademskoj zajednici, pozvao na suradnju NVZVOTR-a i Rektorskog
zbora i zaželio uspješan rad 43. sjednici NVZVOTR-a.
Prije prelaska na Dnevni red predloženo je, i prihvaćeno, da NVZVOTR zahvali svim
nastavnicima svih hrvatskih visokošolskih ustanova na naporu da u tijeku ljetnog semestra, u
kojem se nastava odvija „on-line“ zbog pandemije, a posebno nastavnicima Sveučilišta u
Zagrebu, Hrvatskog katoličkog sveučilišta i ostalih visokoškolskih ustanova kojima je
normalan rad dodatno onemogućen zbog posljedica potresa. Predloženo je, i prihvaćeno, i da
se raspravi o štetama koje je pretrpjelo Sveučilište u Zagrebu te o stanju projekata izgradnje
Sveučilišta (Sjeverni kampus i Borongaj) te da Nacionalno vijeće podupre reaktiviranje rada na
eventualno potrebnoj obnovi ili doradi postojećih elaborata i podupre traženje sredstava iz
nacionalnih i europskih fondova za njihovu realizaciju.
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Pod točkom 3. Nacionalno vijeće je saslušalo je prijedlog najvažnijih tema za raspravu o
iskustvu rada u spomenutim izvanrednim okolnostima, o poteškoćama koje su pritom uočene i
o pitanjima koja se slijedom istih postavljaju, razrađen u 6 točaka:
- Tehnička opremljenost za nastavu on-line
- Izvedba nastave
- Izvedba praktične nastave
- Izvedba terenske nastave
- Provjera znanja
- Institucionalni okvir
NVZVOTR drži da su svi navedeni aspekti izvođenja nastave i provjere znanja, kao i samo
pitanje regularnosti tako izvedenih kolegija (a ne na način predviđen akreditiranim
programima) veliki izazov te da NVZVOTR zajedno s ostalim dionicima treba biti informirano
o svim problemima koji su se u tijeku izvođenja visokoškolske nastave u izvanrednim
okolnostima pojavili te zajedno s njima iznjedriti rješenja za rad u takvim okolnostima u
budućnosti.
Pod točkom 4. NVZVOTR je izviješteno o sastancima svojih predstavnika s predstavnicima
Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli glede prethodnog mišljenja
o prijedlozima programa integriranih studija medicine na tim sveučilištima. Povjerenstvo
NVZVOTR za te sastanke naglašava da je negativno prethodno mišljenje za studije medicine
na navedenim sveučilištima urodilo plodom jer su svi sudionici u postupku kreiranja i
odoboravanja tih studijskih programa uzeli u obzir primjedbe NVZVOTR, uočili njihovu
opravdanost i ozbiljnost i obvezali se otkloniti ključne manjkavosti u samoj izvedbi programa
(NVZVOTR nije ulazilo u analizu programa), te takve programe ponovno predati na prethodno
mišljenje NVZVOTR-u. Osim toga, dogovoreno je da će Agencija za znanost i visoko
obrazovanje prirediti protokol po kojemu će u tijeku 3 akademske todine pratiti izvođenje obaju
integriranih studija medicine. Hrvatsko katoličko sveučilište je za sjednicu 2. lipnja 2020. već
pripremilo tražene izmjene, tj. otklonilo manjkavosti. NVZVOTR je stoga moglo, a slijedom
izvještaja svog izvjestitelja o tom izmijenjenom prijedlogu, glasovati o prethodnom mišljenju
za studij medicine ne Hrvatskom katoličkom sveučilištu i izglasovalo ga.Razmotreni su svi
aspekti, tj. manjkavosti koje predstavljaju prepreku u davanju pozitivnog mišljenja za izvođenje
integriranog studija medicine na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Budući da to sveučilište
NVZVOTR-u nije dostavilo dokaze o otklanjanju tih manjkavosti, NVZVOTR nije ni moglo
ponovno raspravljati o tom predmetu.
Pod točkom 5. raspraviljalo se o obvezujućim mišljenjima NVZVOTR za rješavanje dvojbi
koje se pojavljuju u radu Matičnih odbora. Naime, predsjednica i potpredsjednik NVZVOTR
održali su u siječnju 2020. godine sastanak s predsjednicima Matičnih odbora radi uvida u
poteškoće s kojima se susreću u radu. Nakon sastanka NVZVOTR je odlučilo donijeti mišljenje
o nekoliko tipova najčešćih dvojbi koji će biti obvezujući za Matične odbore i prihvatilo ih je
na sjednici 2. lipnja, s tim da će radna skupina zadužena za njihovo artikuliranje prije
objavljivanja mišljenja dodatno pregledati s pravnicima i tako dorađena još jednom predstaviti
NVZVOTR-u.
NVZVOTR je pod točkom 6. imenovalo izvjestitelja za diplomski stručni studij hotelijerstva
na Sveučilištu u Dubrovniku.

NVZVOTR je pod točkom 7. raspravljalo o vlastitoj internetskoj stranici. Na 41. (elektroničkoj)
sjednici istaknuta je potreba za izradom internetske stranice čiji bi otvoreni dio omogućio
NVZVOTR-u da predstavi svoju djelatnost zaintresiranoj javnosti. Na 43. sjednici raspravilo
se i o potrebi otvaranja prema akademskoj i ostaloj (široj) javnosti i o tipovima sadržaja koji bi
se na tom dijelu stranice nalazili, kao i o samoj svrsi unaprjeđenja postojeće stranice, koja se
ogleda u potrebi da Nacionalno vijeće tim putem poveća svoju vidljivost i dade do znanja
javnosti svoje stavove, odluke, akcije i td. Izabrana je radna skupina za pripremu prijedloga
stranice.
Pod točkom 8. raspravljalo se o prijedlogu iznesenu na početku sjednice, i prihvaćenu u obliku
nove točke dnevnog reda, o izgradnji novih kampusa Sveučilišta u Zagrebu. NVZVOTR želi
pomoći Sveučilištu u Zagrebu da prebrodi velike probleme u saniranju šteta nastalih u potresu
podupiranjem traženja sredstava na nacionalnoj razini i iz europskih fondova. Za takve akcije
NVZVOTR najprije treba imati uvid u stanje elaborata o izgradnji Sjevernog kampusa i
Kampusa Borongaj, pa će predložiti Sveučilištu u Zagrebu sastanak o tom pitanju. Izabrano je
peteročlano povjerenstvo NVZVOTR-a za taj sastanak.
Pod točkom „Razno“ bilo je riječi o dvjema inicijativama za internacionalizciju naših
visokoobrazovnih ustanova, tj. za privlačenje stranih studenata, koje je poduzelo NVZVOTR,
te o OECD-ovoj analizi doktorskih i postdoktorskih karijera.
Sjednica je završila u 14.50. sati.
Bilješku sastavila Mirjana Polić Bobić

