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Održana izvanredna sjednica Senata SveuOdržana izvanredna sjednica Senata SveuOdržana izvanredna sjednica Senata SveuOdržana izvanredna sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebučilišta u Zagrebučilišta u Zagrebučilišta u Zagrebu    ––––    

odluke i zaključciodluke i zaključciodluke i zaključciodluke i zaključci    
 

 

U utorak 1. travnja 2014. održana je 10. izvanredna sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu ak. god. 2013./2014. 

Senat je na sjednici donio odluku odluku odluku odluku o kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih, o kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih, o kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih, o kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih, 

integriranih i stručnih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2014./2015integriranih i stručnih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2014./2015integriranih i stručnih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2014./2015integriranih i stručnih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2014./2015. 

Također, članovi Senata jednoglasno su usvojili Odluku o pokretanju programa otvaranja novih Odluku o pokretanju programa otvaranja novih Odluku o pokretanju programa otvaranja novih Odluku o pokretanju programa otvaranja novih radnih radnih radnih radnih 

mjesta asistenata čije se financiranje osigurava sredstvima sastavnica i zajedničkim sveučilišnim mjesta asistenata čije se financiranje osigurava sredstvima sastavnica i zajedničkim sveučilišnim mjesta asistenata čije se financiranje osigurava sredstvima sastavnica i zajedničkim sveučilišnim mjesta asistenata čije se financiranje osigurava sredstvima sastavnica i zajedničkim sveučilišnim 

sredstvimasredstvimasredstvimasredstvima.  

Svrha je ovoga programa kratkoročno i djelomično premostiti problem s nemogućnošću zapošljavanja novih 

asistenata na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu dok se na nacionalnoj razini ponovno ne uspostavi stabilan 

sustav koji se poremećen od 2012. godine nadalje. Članovi Senata istaknuli su da ovaj sveučilišni program 

otvaranja novih radnih mjesta za mlade asistente ne može i neće zamijeniti druge oblike zapošljavanja 

asistenata, već mu je glavni cilj ublažavanje sadašnjeg kritičnog stanja.  

U svrhu provođenja programa, Sveučilište će financijski poduprijeti otvaranje oko 60 novih radnih mjesta 

asistenata na svojim sastavnicama, osiguravši na godišnjoj razini 40% potrebnih sredstava za financiranje 

bruto plaće asistenta kroz razdoblje od tri godine, dok će ostalih 60% sredstava morati osigurati sastavnica. 

Sredstva za pokretanje programa zapošljavanja mladih asistenata Sveučilište u Zagrebu osiguralo je 

temeljem Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u ak. god. 

2012./2013., 2013./2014., 2014./2015., a riječ je o ukupno oko 9,7 milijuna kuna. Sastavnice Sveučilišta u 

Zagrebu moći će aplicirati za ovaj program do 30. travnja 2014. 

Senat je na sjednici dao svoju suglasnost na suglasnost na suglasnost na suglasnost na UgovorUgovorUgovorUgovor    o darovanjuo darovanjuo darovanjuo darovanju kojim Republika Hrvatska Sveučilištu u 

Zagrebu prenosi zemljište u svrhu izgradnje Sveučilišnog kampusa Borongaju svrhu izgradnje Sveučilišnog kampusa Borongaju svrhu izgradnje Sveučilišnog kampusa Borongaju svrhu izgradnje Sveučilišnog kampusa Borongaj. Također, Senat je rektoru 

dao ovlaštenje za potpisivanje ovoga Ugovora koji će se sklopiti između Vlade Republike Hrvatske i 

Sveučilišta u Zagrebu. 

Odlukom članova Senata u javnu je raspravu upućena i u javnu je raspravu upućena i u javnu je raspravu upućena i u javnu je raspravu upućena i Strategija internacionalizacije Sveučilišta u Strategija internacionalizacije Sveučilišta u Strategija internacionalizacije Sveučilišta u Strategija internacionalizacije Sveučilišta u 

Zagrebu 2014.Zagrebu 2014.Zagrebu 2014.Zagrebu 2014.----2025.2025.2025.2025. Podsjetimo, sveučilišna javna rasprava o prijedlozima svih osam strateških 

dokumenata i Elaboratu o ustroju i upravljanju Sveučilištem u Zagrebu otvorena je do 18. travnja 2014. 

 

S poštovanjem, 

  mr. sc. Tamara Dagen 

mob. 099 4564 443 

 


