
 
 

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 54. redovite sjednice Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i 

tehnološki razvoj (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće) održane 18. lipnja 2021. godine s 

početkom u 12 sati u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar  

 

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

odluka.  

 

Članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red koji glasi: 

 

1. Usvajanje prijedloga dnevnog reda 

2. Usvajanje zapisnika s 52. sjednice NVZVOTR 

3. Izvješće o integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Farmacije na Sveučilištu 

u Rijeci radi prethodnog odobrenja za izvođenje integriranog studija 

4. Izvješće o Statutu Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču radi davanja suglasnosti  

5. Izvješće o molbi Ministarstva znanosti i obrazovanja za ovlaštenje Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za provođenje dijela postupka izbora u 

znanstveno zvanje u polju “Interdisciplinarne tehničke znanosti”  

6. Ponovno razmatranje davanja prethodnog odobrenja za integrirani preddiplomski i 

diplomski studij medicine na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli temeljem nove 

dokumentacije 

7. Izvješće o zahtjevu Sveučilišta VERN za izdavanje suglasnosti za izvođenje stručnih 

studija pripojenog Veleučilišta VERN  

8. Izbor izvjestitelja za predmet Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu za 

prethodno odobrenje za izvođenje integriranog preddiplomskog i diplomskog studija 

Odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija) 

9. Molba doc.dr.sc. Naide Michal Brandl za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 

suradnika u polju povijest izvan matične institucije  

10. Obavijest o sjednici Rektorskog zbora na Sveučilištu Sjever u Varaždinu 21. svibnja 2021.  

11. Razno 

 

 

Ad 2. Usvajanje zapisnika s 52. sjednice NVZVOTR 

Članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su bez primjedbe usvojili zapisnik konstituirajuće i 52. 

redovite sjednice. 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Ad 3. Izvješće o integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Farmacije na 

Sveučilištu u Rijeci radi prethodnog odobrenja za izvođenje integriranog studija 

 

Članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno donose zaključak kojim se daje prethodno odobrenje za 

osnivanje studijskog programa zajedničkog integriranog preddiplomskog i diplomskog 

sveučilišnog studija Farmacija čiji je nositelj Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, a izvoditelji 

su Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. 

Predloženi studij izvodio bi se u sjedištu visokog učilišta u Rijeci, u trajanju od pet godina, čijim 

se završetkom stječe 300 ECTS bodova. Znanstveno područje studijskog programa: Biomedicina 

i zdravstvo, znanstveno polje: Farmacija. Završetkom studijskog programa stječe se akademski 

naziv magistar/magistra farmacije (mag. pharm.).  

 

Ad 4. Izvješće o Statutu Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču radi davanja 

suglasnosti  

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj jednoglasno prihvaća 

izvješće stručnog Povjerenstva za donošenje prethodnog mišljenja za davanje suglasnosti na 

statute, odnosno izmjene i dopune statuta instituta i predlaže Ministarstvu znanosti i obrazovanja 

izdavanje suglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Instituta za poljoprivredu i 

turizam.    

 

Ad 5. Izvješće o molbi Ministarstva znanosti i obrazovanja za ovlaštenje Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za provođenje dijela postupka izbora u 

znanstveno zvanje u polju “Interdisciplinarne tehničke znanosti”   

Nacionalno vijeće jednoglasno usvaja Izvješće i predlaže izdavanje rješenja o ovlaštenju za 

provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja Fakultetu kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje 

Interdisciplinarne tehničke znanosti (2.16). 

 

Ad 6. Ponovno razmatranje davanja prethodnog odobrenja za integrirani preddiplomski i 

diplomski studij medicine na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli temeljem nove dokumentacije 

Predsjednica Nacionalnog vijeća prof.dr.sc. Mirjana Polić Bobić ukratko je upoznala članove s 

kronologijom predmeta te  predlaže da Nacionalno vijeće imenuje izvjestitelje koji će još jednom 

proučiti cijelu dokumentaciju i o tome izvijestiti članove Nacionalnog vijeća na slijedećoj sjednici. 

Nakon rasprave Nacionalno vijeće jednoglasno je izabralo Povjerenstvo. 

Nakon kratke rasprave nadopunjen je naziv točke dnevnog reda te Točka ad 6 dnevnog reda glasi:  

Ponovno razmatranje davanja prethodnog odobrenja za integrirani preddiplomski i diplomski 

studij medicine na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli temeljem nove dokumentacije i imenovanje 

povjerenstva  

 

Ad 7. Izvješće o zahtjevu Sveučilišta VERN za izdavanje suglasnosti za izvođenje stručnih 

studija pripojenog Veleučilišta VERN  

Nacionalno vijeće je na sjednici održanoj 19. svibnja 2021.  imenovalo izvjestitelja o zahtjevu 

Sveučilišta VERN za izdavanje suglasnosti za izvođenje stručnih studija pripojenog Veleučilišta 

VERN. 



 
 

 
 
 

Po provedenoj raspravi i uvidom u zaprimljeni zahtjev s pripadajućom dokumentacijom 

Nacionalno vijeće je zaključilo da se Sveučilištu VERN daje suglasnost za izvođenje stručnih 

studija na sveučilištu, sukladno članku 74. stavku 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju, ali uz napomenu da pri tomu Nacionalno vijeće ipak očekuje da Sveučilište VERN 

u narednim akademskim godinama teži k smanjenju stručnih studija uz istovremeno povećanje 

sveučilišnih studija, s obzirom na zakonom propisani ustroj sveučilišta i njegove sastavnice kao i 

zakonom određene zadaće sveučilišta u obavljanju svoje djelatnosti 

 

Ad 8. Izbor izvjestitelja za predmet Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu za 

prethodno odobrenje za izvođenje integriranog preddiplomskog i diplomskog studija 

Odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija) 

Članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su izabrali izvjestiteljicu za predmet Fakulteta hrvatskih 

studija Sveučilišta u Zagrebu za prethodno odobrenje za izvođenje integriranog preddiplomskog i 

diplomskog studija Odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija), koja će na slijedećoj sjednicu 

Nacionalnog vijeća podnijeti izvješće. 

 

Ad 9. Molba doc.dr.sc. Naide Michal Brandl za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 

suradnika u polju povijest izvan matične institucije  

Predsjednica Nacionalnog vijeća upoznala je nazočne da je zaprimljena molba 21. travnja 2021. 

godine doc. dr. sc. Naide-Mihal Brandl u kojem moli Nacionalno vijeće za znanost, visoko 

obrazovanje i tehnološki razvoj da Nacionalno vijeće, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti 

i visokom obrazovanju, članak 33, stavak 3, odobri pokretanje postupka izbora na drugoj, za takve 

izbore ovlaštenoj instituciji. 

Nacionalno vijeće jednoglasno donosi zaključak da se Filozofskom fakultetu Sveučilišta u 

Zagrebu tj. čelniku ustanove uputi dopis da se pismeno očituje je li u navedenom slučaju 

postupljeno u skladu sa člankom 35. (postupak izbora u znanstvena zvanja) Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju, odnosno postoje li po mišljenju Filozofskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu opravdani razlozi na temelju kojih bi Nacionalno vijeće trebalo doc. dr. sc. 

Naidi-Mihal Brandl odrediti drugu ovlaštenu znanstvenu organizaciju za provođenje dijela 

postupka izbora u znanstveno zvanje. 

 

Ad 10. Obavijest o sjednici Rektorskog zbora na Sveučilištu Sjever u Varaždinu 21. svibnja 

2021.  

Predsjednica Nacionalnog vijeća ukratko je upoznala nazočne da je bila pozvana na sjednicu 

Rektorskog zboga na Sveučilištu Sjever u Varaždinu gdje su joj pod točkom dnevnog reda 

„Nacionano vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj – otvorena pitanja“ upućena 

sljedeća pitanja: 

1. Izmjena prijelazne i završne odredbe u Odluci o minimalnim uvjetima za rezibore na...) 

(NN....- podatci na stranici NV-a) 

2. Pitanje o određivanju „trećeg autora“ u jednom članku Pravilnika o izborima u znansvena 

zvanja 

3. Izmjena u klasifikaciji znanstvenih polja i grana u hrvatskoj nacionalnoj klasifikaciji i u 

klasifikaciji OECD-a 

4. Pitanje o studiju medicine na Sveučilištu u Puli. 



 
 

 
 
 

Predsjednica je izvijestila Nacionalno vijeće da pitanja nije dobila unaprijed, ali i da misli da je 

dala dovoljno kompletne odgovore na njih i bez prethodne pripreme i konzultacija sa službama 

AZVO.  

 

 

Ad 11. Razno  

 

Kako se pod točkom Razno nitko nije javio za riječ, predsjednica Nacionalnog vijeća prof. dr. sc. 

Mirjana Polić Bobić zahvalila je svim članovima Nacionalnog vijeća na sudjelovanju u radu 

sjednice. 

 

Sjednica je završila u 15,30 sati. 


