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Novi rektor Sveučilišta u Zagrebu pNovi rektor Sveučilišta u Zagrebu pNovi rektor Sveučilišta u Zagrebu pNovi rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Borasrof. dr. sc. Damir Borasrof. dr. sc. Damir Borasrof. dr. sc. Damir Boras    

danas danas danas danas stupio na dužnoststupio na dužnoststupio na dužnoststupio na dužnost 

 

 

Prof. dr. sc. Damir Boras, dosadašnji dekan Filozofskog fakulteta, stupio je danas na dužnost rektora 

Sveučilišta u Zagrebu. Na toj je funkciji zamijenio prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša koji je dužnost rektora 

Sveučilišta u Zagrebu obnašao od 2006. godine. 

Mandat novoga rektora prof. dr. sc. Damira Borasa traje četiri godine, odnosno do 30. rujna 2018.  

Prof. dr. sc. Damir Boras maturirao je 1970. godine u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Diplomirao je 1974. 

na Elektrotehničkom fakultetu (današnji Fakultet elektrotehnike i računarstva), na smjeru 

Radiokomunikacije, a doktorirao 1998. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pri Odsjeku za 

informacijske znanosti. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od 1984. Tijekom 

posljednjih petnaestak godina obnašao je brojne dužnosti, među ostalima bio je potpredsjednik 

Znanstvenog vijeća Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, predsjednik Upravnog vijeća 

Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, predstojnik i utemeljitelj Katedre za 

leksikografiju i enciklopediku pri Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju Filozofskog fakulteta, vanjski član dvaju 

saborskih odbora, i dr. Za novog je rektora Sveučilišta u Zagrebu izabran na sjednici Senata koja je 

održana 15. travnja 2014.  

U Skladu sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu novi će rektor prof. dr. sc. Damir Boras svoj prijedlog 

imenovanja novih prorektora predočiti Senatu Sveučilišta u Zagrebu. Očekuje se da će odluku o 

potvrdi novih prorektora Senat donijeti natpolovičnom većinom ukupnog broja svojih članova na 

izvanrednoj sjednici koja će se održati sutra, u četvrtak 2. listopada 2014. poslijepodne.  

 

S poštovanjem, 

 

mr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 

 


