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

Skraćeni zapisnik 57. sjednice Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki
razvoj (u daljnjem tekstu NVZVOTR) održane 15. listopada 2021. godine s početkom u 11 sati
na Sveučilištu J .J. Strossmayer u Osijeku.
Sjednici je bio nazočan dovoljan broj članova Nacionalnog vijeća za donošenje pravovaljanih
odluka.
Predsjednica Nacionalnog vijeća zahvalila je rektoru Sveučilišta u Osijeku prof.dr.sc. Vladi
Gubercu na pozivu i gostoprimstvu. U ime rektora Nacionalno vijeće je pozdravo prorektor za
strategiju razvoja i financije prof.dr.sc. Drago Šubarić.
Predsjednica Nacionalnog vijeća prof.dr.sc. Mirjana Polić Bobić predložila je dnevni red:
Dnevni red
1. Prihvaćanje zapisnika
2. Prihvaćanje Dnevnog reda
3. Molba Rektorskog zbora za suglasnost Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje
i tehnološki razvoj na Izmjene i dopune Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i
stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja i Odluke o nužnim uvjetima za
ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna
zvanja – davanje suglasnosti
4. Molba Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za dopunu Kriterija i postupaka za
vrednovanje online studija - informacija o upitu i prijedlog za postupanje Nacionalnog
vijeća
5. Razrješenje predsjednice Matičnog odbora za polja poljoprivrednih znanosti, drvne
tehnologije, biotehnologije i prehrambene tehnologije prof. dr. sc. Draženke Komes.
Razrješenje člana istog matičnog odbora prof. dr. sc. Milana Poljaka. Izbor predsjednika,
potpredsjednika i člana istog matičnog odbora
6. Molba Nacionalne i sveučilišne knjižnice za imenovanje članova u Savjetodavno
povjerenstvo za nabavu i osiguravanje dostupnosti i korištenja elektroničkih izvora za
hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu – imenovanje predstavnika Nacionalnog
vijeća
7. Zamolba Sveučilišta u Dubrovniku za prethodnu suglasnost za izvođenje Specijalističkog
studija sestrinstva – imenovanje izvjestitelja
8. Zamolba Ministarstva znanosti i obrazovanja za mišljenje o znanstvenim područjima i
poljima studijskih programa i prijedlog da potpredsjednik Nacionalnog vijeća za znanost s
predsjednicima područnih vijeća te predsjednikom Matičnog odbora za interdisciplinarnost
razmotri zamolbu i Nacionalnom vijeću predloži rješenje tj. odgovor Ministarstvu
9. Obavijest koordinatora Radne skupine Nacionalnog vijeća za razmatranje upita koji se tiču
tumačenja Pravilnika o izborima u znanstvena zvanja
10. Obavijesti
11. Razno
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Ad 1. Prihvaćanje zapisnika 56. redovite sjednice
Nacionalno vijeće jednoglasno usvojilo zapisnik 56. redovite sjednice.
Ad 2. Usvajanje prijedloga dnevnog reda
Nacionalno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.
Ad 3. Molba Rektorskog zbora za suglasnost Nacionalnog vijeća na Izmjene i dopune Odluka
o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja
i Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku
izbora u znanstveno-nastavna zvanja
Nakon rasprave članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno donose zaključak da se daje suglasnost
Rektorskom zboru na Izmjene i dopune Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne
djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja i Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne
i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja.
Ad 4. Molba Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za dopunu Kriterija i postupaka za
vrednovanje online studija - informacija o upitu i prijedlog za postupanje Nacionalnog vijeća
Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1. listopada 2021. uputio je Nacionalnom vijeću
zamolbu za dopunu kriterija i postupaka za vrednovanje online studija u svoje ime i u ime još
tri tehnička fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sadašnji dokument o online studijima, koji je
Nacionalno vijeće donijelo 2016. godine, dopušta izvođenje takve nastave samo na izvanrednim
studijima.
Nacionalno vijeće raspravilo o potrebi ažuriranja dokumenta Kriteriji i postupci te je formirana
radna skupina čija je zadaća sačiniti prijedlog izmjena/dorada postojećeg dokumenta i njegovo
proširenje na redovite studije. Radna skupina predložit će Nacionalnom vijeću novi tekst
dokumenta Kriteriji i postupci za vrednovanje online studija.
Ad 5. Razrješenje predsjednice Matičnog odbora za polja poljoprivrednih znanosti, drvne
tehnologije, biotehnologije i prehrambene tehnologije. Razrješenje člana istog matičnog
odbora. Izbor predsjednika, potpredsjednika i člana istog matičnog odbora
Temeljem obavijesti Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
zaprimljenog 1. listopada 2021.da je prof.dr.sc. Draženka Komes stupila na dužnost
prodekanice za znanost, Nacionalno vijeće donijelo je odluku o razrješenju prof.dr.sc. Draženke
Komes dužnosti predsjednice i članice Matičnog odbora za polja poljoprivrednih znanosti,
šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma, a
obzirom da se radi o razlogu koji predstavlja okolnosti za razrješenje prije isteka mandata.
Temeljem obavijesti Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaprimljene 1. listopada
2021., da je prof.dr.sc. Milan Poljak stupio na dužnost prodekana za poslovodstvo i investicije,
Nacionalno vijeće donijelo je odluku o razrješenju prof.dr.sc. Milana Poljaka dužnosti
potpredsjednika za visoko obrazovanje i člana Matičnog odbora za polje poljoprivrednih
znanosti, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i
nutricionizma, a obzirom da se radi o razlogu koji predstavlja okolnosti za razrješenje prije
isteka mandata.
Prof.dr.sc. Vladimir Jambreković, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, je razriješen
dužnosti potpredsjednika za tehnološki razvoj i inovacije Matičnog odbora Matičnog odbora za
polje poljoprivrednih znanosti, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene
tehnologije i nutricionizma, te imenovan na dužnost predsjednika istog Matičnog odbora.

Prof. dr. sc. Blaženka Kos, članica Matičnog odbora odbora za polje poljoprivrednih znanosti,
šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma
imenovana je na dužnost potpredsjednice za tehnološki razvoj i inovacije istog Matičnog
odbora.
Na dužnost člana Matičnog odbora za polje poljoprivrednih znanosti, šumarstva, drvne
tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma imenovan je prof.dr.sc.
Zlatko Janječić s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Ad 6. Molba Nacionalne i sveučilišne knjižnice za imenovanje članova u Savjetodavnog
povjerenstvo za nabavu i osiguravanje dostupnosti i korištenja elektroničkih izvora za
hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu – imenovanje predstavnika Nacionalnog vijeća
Članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su izabrali predstavnike u Savjetodavno povjerenstvo
za nabavu i osiguravanje dostupnosti i korištenja elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i
znanstvenu zajednicu za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, tehničke znanosti i
interdisciplinarno područje.
Članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su imenovali radnu skupinu koja će za slijedeću
sjednicu Nacionalnog vijeća izraditi prijedlog Naputka o novim bazama u bibliometrijskim
potvrdama koje izdaje NSK u svrhu postupaka izbora u znanstvena i znanstveno-nastavna
zvanja.
Ad 7. Zamolba Sveučilišta u Dubrovniku za prethodnu suglasnost za izvođenje Specijalističkog
studija sestrinstva – imenovanje izvjestitelja
Članovi Nacionalnog vijeća razmotrili su molbu i imenovali izvjestitelja u ovome predmetu.
Ad 8. Zamolba Ministarstva znanosti i obrazovanja za mišljenje o znanstvenim područjima
i poljima studijskih programa i prijedlog da potpredsjednik Nacionalnog vijeća za znanost
s predsjednicima područnih vijeća te predsjednikom Matičnog odbora za interdisciplinarnost
razmotri zamolbu i Nacionalnom vijeću predloži odgovor Ministarstvu
Nacionalno vijeće je odlučilo da potpredsjednik za znanost, koordinira suradnju s područnim
znanstvenim vijećima na ovom predmetu te da zajedno s njima dade prijedlog rješenja
Nacionalnom vijeću.
Ad 9. Obavijest koordinatora Radne skupine Nacionalnog vijeća za razmatranje upita koji
se tiču tumačenja Pravilnika o izborima u znanstvena zvanja
Koordinator Radne skupine, izvijestio je o zaprimljenim i riješenim upitima. Predložio je da se
o upitima prvo raspravlja na Matičnim odborima, ako oni ne mogu dati odgovor proslijediti upit
odgovarajućem područnom vijeću, a tek tada članovima Radne skupine. Predsjednica je
izvijestila da osoba zadužena za izradu popisa upita i stupnja njihove riješenosti nije obavila
zadatak, pa je dan prijedlog da taj popis u obliku excell tablice napravi informatička služba
Agencije.
Ad 10. Obavijesti
Predsjednica Nacionalnog vijeća podsjetila je nazočne članove da je na prošloj sjednici
imenovana radna skupina koja je pripremila radni tekst kako Nacionalno vijeće vidi razvoj
strategije pametne specijalizacije kao jedan od ključnih mehanizama za efikasan razvoj
gospodarskog i tehnološkog razvitka RH i podizanje njene konkurentnosti u globalnim
okvirima. Radna skupina strukturirala je komentare tako da ocrtavaju razmišljanja o metodama

utvrđivanja prioriteta, sadržaju – prioritetnim područjima te o načinu provedbe odnosno
postizanja zacrtanih ciljeva. Nakon rasprave članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su donijeli
zaključak da će svi još jednom proučiti dostavljeni materijal te održati tematsku sjednicu u
tijeku listopada i nakon toga zajedničko očitovanje proslijediti Ministarstvu znanosti i
obrazovanja i Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.
Nekoliko članova Nacionalnog vijeća usprotivilo se održavanju najavljene tematske sjednice
na kojoj bi Povjerenstvo za zakonske akte koji uređuju sustav znanosti i visokog obrazovanja
predstavili Nacrt prijedloga Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju jer nisu
zadovoljni oblikom u kojem je predložen Nacrt prijedloga. Stoga su predložili da se o
održavanju tematske sjednice glasuje. Za prijedlog da se tematska sjednica odgodi glasovalo je
8 članova Nacionalnog vijeća, za prijedlog da se tematska sjednica održi 4 člana Nacionalnog
vijeća, dok je 1 član bio suzdržan.
Ad 11. Razno
Predsjednica Nacionalnog vijeća najavila je da će se slijedeća redovita sjednica održati u Splitu,
na Institutu za oceanografiju i ribarstvo, koji je još početkom 2020. godine pozvao Nacionalno
vijeće da održavanjem jedne sjednice u Institutu uveliča proslavu 90. obljetnice Instituta.
Sjednica je završila u 14.30. sati.

