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 REPUBLIKA HRVATSKA 

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST, 

VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

 

 

Skraćeni zapisnik 60. redovite sjednice Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i 

tehnološki razvoj  (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće) održane 31. siječnja 2022.godine s 

početkom u 10 sati putem poveznice  

 

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

odluka. 

 

Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red  

 

 

Dnevni red  

1. Usvajanje zapisnika 59. redovite sjednice 

2. Dnevni red 60. redovite sjednice 

3. Prikaz ishoda vrednovanja javnih znanstvenih instituta u Republici  Hrvatskoj 

4. Molba Ministarstva znanosti i obrazovanja za ovlaštenje Fakulteta elektrotehnike i 

računarstva Sveučilišta u Zagrebu za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno 

zvanje u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstvenom polju Matematika 

(1.01) 

5. Izvješće Agencije za znanost i visoko obrazovanje o postupku vrednovanja on line 

studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Održivi razvoj turizma Fakulteta za 

menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci  

6. Davanje suglasnosti AZVO za pokretanje postupka vrednovanja on line studija: diplomski 

sveučilišni studij Primijenjena ekonomija na hrvatskom i engleskom jeziku; preddiplomski 

sveučilišni studij Primijenjena ekonomija na hrvatskom i engleskom jeziku; diplomski 

sveučilišni studij Informatika na hrvatskom i engleskom jeziku; preddiplomski sveučilišni 

studij Informatika na hrvatskom i engleskom jeziku Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

7. Kategorizacija časopisa iz područja humanističkih znanosti  

8. Odluka Nacionalnog vijeća da u postupak prima samo potpisane recenzije studijskih 

programa 

9. Obavijesti 

10. Razno 

 

Ad 1. Usvajanje zapisnika 59. sjednice 

 

Članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su i bez primjedbe usvojili zapisnik  59. redovite 

sjednice održane 20. prosinca 2021. 

 

Ad 2. Usvajanje prijedloga dnevnog reda   

Članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su prihvatili nadopunjeni dnevni red.  
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Ad 3. Prikaz ishoda vrednovanja javnih znanstvenih instituta u Republici  Hrvatskoj 

Predsjednica Nacionalnog vijeća uvodno je podsjetila nazočne članove da se od 2019. godine 

Nacionalno vijeće nije bavilo temom javnih znanstvenih instituta koja je jako važna, kao i rad na 

Mreži javnih znanstvenih instituta, te je stoga to i stavljeno na dnevni red sjednice, iako će se o 

tome održati tematska sjednica. 

 

Pomoćnik ravnateljice AZVO za znanost, pozdravio je nazočne i održao kratku prezentaciju o 

ishodima vrednovanja javnih znanstvenih instituta u RH. Istaknuo je da su do sada provedena tri 

postupka vrednovanja javnih znanstvenih instituta. Prva reakreditacija javnih znanstvenih 

instituta, provedena 2013. godine, temeljila se na četiri kriterija i to: kvaliteta znanstvenog 

istraživanja, produktivnost (kvantiteta) znanstvenog istraživanja, utjecaj i značaj znanstvenog 

istraživanja i učinkovitost i racionalnost znanstvene organizacije. Uz navedene kriterije Agencija 

za znanost i visoko obrazovanje za svaki je institut ustvrdila zadovoljenje propisanih minimalnih 

institucijskih uvjeta propisanih pravilnikom Nalazi povjerenstva i preporuke za unapređenje 

kvalitete mogu se podijeliti na tri cjeline: kvaliteta znanstvenog rada, utjecaj rada instituta i 

učinkovitost. (prezentacija je sastavni dio zapisnika). Naglasio je da je nakon provedenog 

vrednovanja Akreditacijski savjet Agencije donio akreditacijske preporuke koje su upućene u 

Ministarstvo  znanosti i obrazovanja, ali Ministarstvo nažalost nikad nije izdalo niti jedno 

mišljenje, te stoga postupak nikad nije završen. Svi podaci o provedenom postupku  su javni i 

mogu se naći na mrežnoj stranici Agencije. Na kraju izlaganja istaknuo je da su podaci koje iznosi 

iz 2013. godine, te da bi se relevantni podaci dobili kada bi se ponovo proveo postupak vrednovana 

javnih znanstvenih instituta. 

 

Pomoćnik ravnateljice za znanost podsjetio je nazočne da su u Upisniku znanstvenih organizacija 

u RH prema podacima iz 2013. godine upisane 183 znanstvene organizacije i to javni znanstveni 

instituti, javna učilišta (javne visoke škole i veleučilišta), privatna visoka učilišta i znanstvene 

organizacije koje su registrirale znanstvenu djelatnost.  

 

Predsjednica Nacionalnog vijeća zahvalila je na raspravi te  naglasila da će se održati tematska 

sjednica na kojoj bi se raspravljalo o Mreži visokih učilišta, kao i Mreži javnih znanstvenih 

organizacija. 

  
 

Ad 4. Molba Ministarstva znanosti i obrazovanja za ovlaštenje Fakulteta elektrotehnike i 

računarstva Sveučilišta u Zagrebu za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno 

zvanje u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstvenom polju Matematika (1.01) 

Članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su donijeli odluku da se preporuči ministru znanosti i 

obrazovanja da  izda rješenja o ovlaštenju za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena 

zvanja Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu u znanstvenom području 

prirodnih znanosti, znanstvenom polju Matematika (1.01)   

 

 

Ad 5. Izvješće Agencije za znanost i visoko obrazovanje o postupku vrednovanja on line 

studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Održivi razvoj turizma Fakulteta za 

menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci  

Nakon rasprave Nacionalno vijeće jednoglasno donosi mišljenja kako je zahtjev za odobravanjem 

diplomskog sveučilišnog studija Održivi razvoj turizma,  Fakulteta za menadžment u turizmu i 

ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci koji traje 2 godine, čijim se završetkom stječe 120 ECTS 

bodova, a koji će se izvoditi kroz sustav učenja na daljinu  (online studij), opravdan. 
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Ad 6. Davanje suglasnosti AZVO za pokretanje postupka vrednovanja on line studija: 

diplomski sveučilišni studij Primijenjena ekonomija na hrvatskom i engleskom jeziku; 

preddiplomski sveučilišni studij Primijenjena ekonomija na hrvatskom i engleskom jeziku; 

diplomski sveučilišni studij Informatika na hrvatskom i engleskom jeziku; preddiplomski 

sveučilišni studij Informatika na hrvatskom i engleskom jeziku Sveučilište Jurja Dobrile u 

Puli 

 

Predsjednica Nacionalnog vijeća upoznala je nazočne članove da je Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja uputilo dopis Nacionalnom vijeću 15. prosinca 2021. u kojem traže suglasnost 

Nacionalnog vijeća da AZVO pokrene postupak vrednovanja slijedećih on line studija: 

Primijenjena ekonomija na hrvatskom i engleskom jeziku; preddiplomski sveučilišni studij 

Primijenjena ekonomija na hrvatskom i engleskom jeziku; diplomski sveučilišni studij 

Informatika na hrvatskom i engleskom jeziku; preddiplomski sveučilišni studij Informatika na 

hrvatskom i engleskom jeziku Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. 

Članovi Nacionalnog vijeća sukladno dokumentu „Kriteriji i postupak za vrednovanje on-line 

studija“ jednoglasno su dali  suglasnost Agenciji za znanost i visoko obrazovanje da pokrene 

postupak vrednovanja on line studija: diplomski sveučilišni studij Primijenjena ekonomija na 

hrvatskom i engleskom jeziku; preddiplomski sveučilišni studij Primijenjena ekonomija na 

hrvatskom i engleskom jeziku; diplomski sveučilišni studij Informatika na hrvatskom i engleskom 

jeziku; preddiplomski sveučilišni studij Informatika na hrvatskom i engleskom jeziku Sveučilište 

Jurja Dobrile u Puli 

 

 

Ad 7. Nove kategorizacije časopisa iz područja humanističkih znanosti  

Predsjednica Nacionalnog vijeća obavijestila je nazočne da je 13. siječnja 2022. zaprimljen dopis 

Područnog znanstvenog vijeća za humanističke znanosti sa zamolbom da Nacionalno vijeće 

prihvati prijedlog Područnog vijeća za nove kategorizacije časopisa i to: 

 

a1 kategoriju 
- Acta Medico Historica Adriatica 
-  Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru  
a2 kategoriju  

-  European Journal of Bioetics 

-  Studia Polensia 

-  Latina et Graeca 

 

 

Predsjednica Nacionalnog vijeća predložila je, a članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su 

usvojili prijedlog da se nove kategorizacije časopisa objave u Narodnim novinama u vidu Izmjena i 

dopuna Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja za sve predložene nove kategorizacije, osim 

za Acta Medico Historica Adriatica za koji će se od Područnog znanstvenog vijeća tražiti da 

navedeni časopis dostavi informacije o dosadašnjoj kategorizaciji jer je iz izvješća vidljivo da je 

ta informacija izostala. 

 

 

Ad 8. Odluka Nacionalnog vijeća da u postupak prima samo potpisane recenzije studijskih 

programa 
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Predsjednica Nacionalnog vijeća podsjetila je članove da je Vijeća u nekoliko navrata raspravljalo 

o problemu anonimnosti recenzija studijskih programa te je mišljenja da sve recenzije studijskih 

programa koje dolaze kao prilog dokumentaciji,  a o čemu odlučuju članovi Nacionalnog vijeća 

budu potpisane, kako bi se znalo tko su recenzenti,  jer smatra da njihova imena ne bi trebala biti 

„tajna“. 

 

 

Pomoćnica ravnateljice za pravne poslove AZVO pročitala je nazočnim članovima Nacionalnog 

vijeća čl. 13 Poslovnika o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 

razvoj u kojem se točno navodi što se smatra urednim prijedlogom. Ako podneseni prijedlog sadrži 

neku manjkavost, predsjednik Nacionalnog vijeća vratit će ga podnositelju na dopunu uz 

obrazloženje, a ako ni tada podnositelj ne otkloni manjkavost, smatrat će se da prijedlog nije ni 

podnesen. Urednost se provjerava pojedinačno u svakom predmetu te ako se utvrdi da je prijedlog 

neuredan, Nacionalno vijeće postupa na način kako je to i određeno st.3. čl.13. 
 

Članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su podržali prijedlog uz napomenu da će se u buduće 

dokumentacija u kojoj se nalaze nepotpisane recenzije smatrati nepotpunom. 

 
 

 

Ad 9. Obavijesti 

Predsjednica Nacionalnog vijeća obavijestila je nazočne  

a) da se održao radni sastanak skupine koja radi na izradi novih Kriterija i postupaka 

vrednovanja on-line studija 

b) da je na mrežnoj stranici Nacionalnog vijeća objavljen poziv na javnu raspravu o tekstu 

Nacrta prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i 

umjetničkim područjima, poljima i granama (umjetnički dio)  

c) da su upućeni dopisi ministru Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dr.sc. 

Tomislavu Ćoriću,  kao i ministru Ministarstva znanosti i obrazovanja prof.dr.sc. 

Radovanu Fuchsu, za potrebom održavanja sastanka, a slijedom zaključka Nacionalnog 

vijeća kojim ono brine i o tehnološkom razvoju u Republici Hrvatskoj 

 

 

Ad 10. Razno 
 

Kako nije bilo daljnjih prijedloga za raspravu, predsjednica Nacionalnog vijeća zahvalila  je članovima 

Nacionalnog vijeća na sudjelovanju u radu sjednice.  

Sjednica je završila u 13.40 sati.  

 

 

 

   

 


