
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST, 

VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

 

Donje Svetice 38/5, 10 000 Zagreb; tel: 01 6274 800;  

fax: 01 6274 801; E-mail: info@nvzvotr.hr; www.nvzvotr.hr 

Skraćeni zapisnik 39. sjednice Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 

razvoj ( u daljnjem tekstu Nacionalno vijeće) održane 24. veljače 2020. godine s početkom u 

12 sati u velikoj dvorani Agencije za znanost i visoko obrazovanje 

Sjednici je bio nazočan dovoljan broj članova Nacionalnog vijeća za donošenje pravovaljanih 

odluka. 

Sjednicu je zbog odsutnosti predsjednice Nacionalnog vijeća vodio potpredsjednik. 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen i glasi 

1. Prihvaćanje zapisnika 

2. Obavijesti 

3. Sastanak predsjednice i potpredsjednika Nacionalnog vijeća s predsjednicima 

Matičnih odbora 17. siječnja 2020. 

4. Odluka o početku postupka reakreditacije Znanstvenih centara izvrsnosti 

5. Odluka o sastavu povjerenstva za polje „forenzika“ 

6. Razno 

 

 

Ad 1. Prihvaćanje zapisnika 

Zapisnik sjednice Nacionalnog vijeća održane 15. siječnja 2020. usvojen je jednoglasno  

 

Ad 2. Obavijesti 

 

- Informacija o sudjelovanju na forumu The University Impact Forum Bilbao 

- Informacija o dopisu Ministarstva znanosti i obrazovanja 3. veljače na temu bilateralnih 

znanstveno istraživačkih projekata 

- Informacija o slanju dopisa Saborskom odboru za obrazovanje, znanost i kulturu a 

vezano za aktivnosti na kojima Nacionalno vijeće radi, te zamolba za održavanjem 

sastanka na kojem bi se razgovaralo o važnim pitanjima od interesa za stanje i razvitak 

u koji su u resoru Nacionalnog vijeća 

- Informacija da su zamoljene struče službe Agencije za znanost i visoko obrazovanje da 

se dostave podaci koji bi Nacionalno vijeću poslužili kod izrade strateškog dokumenta 

Mreže visokih učilišta i studijskih programa 

- Informacija o zaprimljenom dopisu iz Santiaga sa zamolbom da se izradi dokument koji 

bi bio informacija ne samo za državljane podrijetlom iz RH nego i druge zainteresirane 

za studijske programe koji se u RH izvode na engleskom jeziku  

- 19. veljače 2020. zaprimljen je dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja kojim se od 

Nacionalnog vijeća  traži da imenuju predstavnika u Povjerenstvo za pripremu 

smjernica razvoja umjetničkog područja u RH 

 

 

 

 

https://www.azvo.hr/images/stories/visoko/Mre%C5%BEa_visokih_u%C4%8Dili%C5%A1ta_i%20studijskih_programa_u_RH_final.pdf


 

 

Ad 3. Sastanak predsjednice i potpredsjednika Nacionalnog vijeća s predsjednicima 

Matičnih odbora 17. siječnja 2020. 

 

Predsjednica Nacionalnog vijeća održala je zajednički sastanak 17. siječnja 2020. godine sa 

predsjednicima matičnih odbora. Predsjednici Matičnih odbora koji su se odazvali sastanku 

iznijeli su svoje probleme sa kojima se susreću u svom radu 

 

Ad.4. Odluka o početku postupka reakreditacije Znanstvenih centara izvrsnosti 

Nacionalno vijeće jednoglasno je donijelo odluku o pokretanju postupka reakreditacije 

Znanstvenih centara izvrsnosti. 

 

Ad 5. Odluka o sastavu Povjerenstva za polje „Forenzika“ 

Članovi Nacionalnog vijeća predložili su članove Povjerenstva za polje „Forenzike“. Konačnu 

odluku o sastavu Povjerenstva Nacionalno vijeće  će donijeti na slijedećoj sjednici.  

 

 

Ad 6. Razno  

Akademik Vladimir Bermanec izvijestio je nazočne članove da su dobili poziv iz Nacionalnog 

vijeća Njemačke da im se pridruže na sastanku  u Kolnu. 

Akademik Mislav Ježić predložio je da se donese odluka o kategorizaciji časopisa jer su svi 

materijali za to stigli od Područnog vijeća. Članovi Nacionalnog vijeća mišljenja su da se o toj 

vrlo važnoj temi treba raspraviti na slijedećoj sjednici Nacionalnog vijeća. 

 

Kako nije bilo dodanih pitanja i rasprave akademik Vladimir Bermanec, potpredsjednik NV 

zaključio je rad sjednice u 14,40 sati. 

 


