REPUBLIKA HRVATSKA
NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST,
VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Skraćeni zapisnik 56. sjednice Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki
razvoj (u daljnjem tekstu NVZVOTR) održane 15. rujna 2021. godine s početkom u 12,30 sati
u Institutu Ruđer Bošković, Zagreb.
Nazočni članovi: prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić, akademik Ivica Kostović, prof. dr. sc. Damir
Agičić, prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, prof. dr. sc. Alen Stojanović, prof. dr. sc. Ljiljana
Kaliterna Lipovčan, dr. sc. Damir Magaš, prof. emeritus, prof. dr. sc. Milan Oršanić, prof. dr.
sc. Mladen Šolić, prof. dr. sc. Vlasta Ilišin, prof. dr. sc. Zdravko Tolušić, dr. sc. Sanja Gongeta,
dr. sc. Gojko Ostojić, Mladen Pejković,
Ispričali se: dr. sc. Zdenko Franić, mr. sc. Roberto Kutić
Agencija za znanost i visoko obrazovanje: Mirjana Gopić dipl.iur., pomoćnica ravnateljice za
pravne poslove, dr.sc. Krešimir Hajdarović načelnik Odjela za znanost
Na sjednici su (za točku 5.) nazočili pozvani: rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir
Boras, dekan Fakulteta Hrvatskih studija prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, o. d. dekana Filozofskog
fakulteta Sveučilišta Zagreb prof. dr. sc. Jurković, doc. dr. sc. Katarina Dadić.
Uz pozdrav svima nazočnima predsjednica Nacionalnog vijeća prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić
zahvalila je ravnatelju Instituta Ruđer Bošković dr.sc. Davidu Matthew Smithu za ustupanje
dvorane za održavanje sjednice. Dr.sc. Smith, pozdravio je nazočne i zaželio uspjeh u radu
sjednice.
Prije početka same sjednice predsjednica prof.dr.sc. Mirjana Polić Bobić predložila je
nadopunu dnevnog reda koji sada glasi:
Dnevni red
1. Prihvaćanje zapisnika 55. redovite sjednice
2. Prihvaćanje dnevnog reda
3. Izbor potpredsjednika Nacionalnog vijeća
4. Prijave i upisi na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj (prezentacija)
5. Zahtjev Fakulteta Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (prethodno odobrenje za
izvođenje integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Odgojno-obrazovne
znanosti). Nastavak rasprave (temeljem zaključka NVZVOTR na 55. redovitoj sjednici)
uz nazočnost rektora Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damira Borasa, o. d. dekana
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenka Jurkovića i o. d. dekana
Fakulteta hrvatskih studija prof. dr. sc. Stjepana Ćosića
6. Zahtjev RIT Croatia za izdavanje odobrenja za izvođenje četverogodišnjeg
preddiplomskog stručnog studija “Dizajn novih medija” – imenovanje izvjestitelja
7. Postavljanje tematskih prioriteta
8. Obavijesti
9. Razno
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Ad 1. Prihvaćanje zapisnika 55. redovite sjednice
Članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su bez primjedbe usvojili zapisnik s 55. redovite
sjednice održane 15. srpnja 2021.
Ad 2. Usvajanje prijedloga dnevnog reda
Članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red.
Ad 3. Izbor potpredsjednika Nacionalnog vijeća
Predsjednica prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić upoznala je nazočne da po Poslovniku
NVZVOTR ima tri podpredsjednik da su dužnosti, prava i obveze podpredsjednika propisani
Poslovnikom o radu Nacionalnog, vijeća te da je za pomoć u rješavanju financijskih pitanja u
prošlom sazivu imenovan prof. dr. sc. Zdravko Tolušić.
Nakon čitanja CV ponaosob za trojicu predloženika, na prijedlog predsjednice prof. dr. sc.
Mirjane Polić Bobić za podpredsjednika za znanost jednoglasno je izabran prof. dr. sc. Mladen
Šolić, za podpredsjednika za visoko obrazovanje jednoglasno je izabran prof. dr. sc. Tomislav
Dobranić i za podpredsjednika za tehnološki razvoj jednoglasno je izabran Mladen Pejković
dipl.ing.
Ad 4. Prijave i upisi na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj (prezentacija) pomoćnika
ravnateljice AZVO za prijave studijskih programa i člana izvršnog odbora EMREX-a Igora
Drvodelića, dipl. ing.)
Dipl.ing. Igor Drvodelić, pomoćnik ravnateljice AZVO za prijave studijskih programa te član
izvršnog odbora EMREX-a za upise, izložio je prezentaciju s podatcima upisa na
preddiplomske i integrirane studijske programe ljetnog upisnog roka ak. god. 2021./22., broj
upisanih studenata na visoka učilišta, usporedbu kvota i maturanata od 2015. do 2021. g., broj
studijskih programa i dr.
Predsjednica Nacionalnog vijeća naglasila je da je po srijedi pregled stanja u sustavu visokog
obrazovanja, te da NVZVOTR treba dati konstruktivne prijedloge za njegovo poboljšanje, uz
određeno očitovanje.U raspravi je prof. dr.sc. Mladen Šolića predložio održavanje tematske
sjednice što su ostali članovi podržali, uz napomenu akademika Ivice Kostovića da svaku
buduću raspravu treba povezati sa strateškim dokumentom Mreža. Zaključeno je da se
NVZVOTR uskoro pismeno obrati akademskoj zajednici svojim mišljenjem o stanju upisa na
visokoškolske ustanove.
Ad 5. Zahtjev Fakulteta Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (prethodno odobrenje za
izvođenje integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Odgojno-obrazovne znanosti).
Predsjednica je podsjetila da je o toj temi raspravljano na 55. sjednici NVZVOTR održanoj 15.
srpnja 2021. godine i da je ova točka, temeljem zaključka s te sjednice, nastavak te rasprave u
kojoj je zaključeno da se glasovanje odgodi za ovu sjednicu, s time da se pozovu (svi pozvani
su pristupili) rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, o. d. dekana Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenko Jurković i o. d. dekana Fakulteta hrvatskih
studija prof. dr. sc. Stjepan Ćosić u svrhu dodatnih pojašnjenja stavova Sveučilišta u Zagrebu
vezanih za navedeni studij. Pročitana je šira dopuna izvješća izvjestiteljice u ovom predmetu
od 1. kolovoza 2021. sukladno postavljenim pitanjima i nedoumicama koje su se pojavile
tijekom rasprave na 55. sjednici.
O. d. dekana Fakulteta hrvatskih studija prof. dr. sc. Stjepan Ćosić i Filozofskog fakulteta
prof.dr.sc. Miljenko Jurković, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Damir Boras i doc.dr.sc.
Katarina Dadić predstojnica Odsjeka za odgojno-obrazovne znanosti, iznijeli su pojedinačno
obrazloženja i argumente zašto treba/ne treba Nacionalno vijeće dati suglasnost za izvođenje
integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Odgojno-obrazovne znanosti.

U raspravi je iznesen stav da je na sjednicu trebala doći i izvjestiteljica, a predsjednica je
odgovorila da su odlukom Nacionalnog vijeća pozvani i o. d. dekani i rektor radi specifičnog
pitanja uklapanja predmetnog studija u politiku Sveučilišta u Zagrebu, ali ne i izvjestiteljica.
Izražena su i mišljenja da postoji mnoštvo tema koje su proizašle iz današnje rasprave, a o
kojima NVZVOTR treba raspravljati na nekoj od budućih tematskih sjednica.
Nakon rasprave i glasovanja oko izdavanja prethodnog odobrenja (7 glasova ZA, 4 glasa
PROTIV i 4 SUZDRŽANA) NVZVOTR je donio zaključak da se uskraćuje prethodno
odobrenje za osnivanje sveučilišnog studijskog programa Odgojno obrazovne znanosti
(pedagogija) (dvopredmetni) kao integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij koji
bi se izvodio na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilištu u Zagrebu,
Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvu znanosti i obrazovanja uputit
će se dopis s obrazloženjem.
Ad 6. Zahtjev RIT Croatia za izdavanje odobrenja za izvođenje četverogodišnjeg
preddiplomskog stručnog studija “Dizajn novih medija” – imenovanje izvjestitelja
Članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su za izvjestitelja u predmetu izdavanja odobrenja za
izvođenje četverogodišnjeg preddiplomskog stručnog studija “Dizajn novih medija” RIT
Croatia imenovali prof. dr. sc. Danijela Labaša.
Ad 7. Postavljanje tematskih prioriteta
Predsjednica prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić upoznala je nazočne.s pozivom da članovi
NVZVOTR sudjeluju u prikupljanju zamisli oko tematskih prioriteta kojeg provode
Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji
s Svjetskom bankom u procesu izrade Strategije pametne specijalizacije RH za razdoblje do
2029. godine.
Članovi NVZVOTR imenovali su radnu grupu u sastavu: prof. dr. sc. Ivica Smojver, prof. dr.
sc. Mladen Šolić i Mladen Pejković, dipl. ing., za sastavljanje prijedloga mišljenja o Strategiji
pametne specijalizacije na tragu rasprave i zaključaka NVZVOTR.
Ad 8. Obavijesti
Predsjednica je najavila tematsku sjednicu NVZVOTR u listopadu, a na kojoj bi predstavnici
Povjerenstva za zakonske akte koji uređuju sustav znanosti i visokog obrazovanja upoznali
Nacionalno vijeće do kojih je rezultata i prijedloga došlo Povjerenstvo.
Predsjednica Nacionalnog vijeća najavila je da će se slijedeća redovita sjednica Nacionalnog
vijeća održati u Osijeku i to 15. listopada 2021.
Ad 9. Razno
Pod točkom razno nije bilo dodatnih obavijesti.
Sjednica je završila u 16,15 sati.
Zapisnik vodila
Jadranka Žimbrek

Predsjednica Nacionalnog vijeća za
Znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
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