
Amandmani na nacrt Zakona o sveučilištu 

 

Članak 13. 

Dodaje se stavak 3.: 

(3) U radu dekanskog kolegija sudjeluje predsjednik studentskog zbora sveučilišta. 

 

Članak 14. 

Umjesto stavka 2.: 

(2) Senat je predstavničko tijelo sveučilišta kojeg čine akademski nastavnici (osobe na 
znanstveno-nastavnim ili umjetničko-nastavnim radnim mjestima) i studenti. Pritom 
akademski nastavnici čine najmanje 70 % članova u senatu, a studenti najmanje 20 % 
od ukupnog broja članova senata. Najmanje jedan predstavnik studenata mora biti 
student poslijediplomskog studija. 

 
Umjesto stavka 6.: 

(6) Studentski predstavnici pri odlučivanju u senatu imaju pravo uporabe 
suspenzivnog veta kod pitanja od posebnog interesa za studente, a odnose se na: 
- promjene sustava studija 
- osiguranje kvalitete studija 
- donošenje nastavnog programa studija 
- utvrđivanje izvedbenih programa studija 
- studentski standard 
- ostala pitanja od posebnog interesa za studente. 

 
Članak 15. 

Umjesto stavka 4.: 
(4) Sveučilišno vijede ima devet članova od kojih četiri imenuje senat iz redova 
zaposlenika, tri Vlada Republike Hrvatske, a dva studentski zbor sveučilišta iz redova 
studenata. Ista osoba može biti član samo jednog sveučilišnog vijeda. Rektor, 
prorektori, čelnici sastavnica te članovi senata ne mogu biti članovi sveučilišnog 
vijeda. 

 
Uvodi se novi stavak 5.: 

(5) Studentski predstavnici pri odlučivanju u sveučilišnom vijedu imaju pravo uporabe 
suspenzivnog veta kod pitanja od posebnog interesa za studente. Pitanja od 
posebnog interesa za studente definirana su u članku 14. stavku 6. 

 
S time dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6. i tako redom. 
 

Članak 19. 
Umjesto stavka 1.: 



(1) Rektorsku konferenciju čine rektori javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj. U radu 
Rektorske konferencije sudjeluje, bez prava odlučivanja, i predstavnik privatnih 
sveučilišta, predstavnik Dekanske konferencije te predstavnik Hrvatskog studentskog 
zbora. 

 
Članak 20. 

Napomena uz stavak 2.: nije potrebna tiskana verzija jer je dodatni trošak. 
 

 
Primjedbe: 

- Dvotredinsko odlučivanje sveučilišnog vijeda može usporiti rad tog tijela 
- Nacrt Zakona o sveučilištu je u suprotnosti s 8. točkom „Bolonjske deklaracije“ koja 

glasi:  
„Jačanje autonomije visokoobrazovnih institucija preduvjet je društvenog i 
gospodarskog razvitka, a reforme trebaju biti potpuno uključene u sve institucijske 
aktivnosti. Studenti su ravnopravni partneri u upravljanju visokoobrazovnim 
institucijama te je potrebno osigurati sve potrebne pravne mjere kako bi se osiguralo 
njihovo ravnopravno sudjelovanje“ 

- Studenti da bi bili ravnopravni partneri u upravljanju visokim učilištima, moraju i 
sudjelovati u radu svih tijela koja upravljaju visokim učilištem. 


