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Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 21. siječnja 2014. pokrenuo je postupak izbora rektora 

Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje. 

 

U skladu sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu novi se rektor bira na mandat od četiri godine (za 

razdoblje od 1. listopada 2014. do 30. rujna 2018.).  

 

Prijedlog za izbor rektora, uz pisanu suglasnost predloženika, u skladu sa Statutom Sveučilišta u 

Zagrebu i odlukom Senata, može dati jedno ili više vijeća područja ili najmanje tri vijeća znanstveno-

nastavnih, odnosno umjetničko-nastavnih sastavnica (fakulteti, umjetničke akademije, odjeli). 

Pritom, jedno vijeće područja može predložiti samo jednog predloženika. Prijedlog za izbor rektora 

mora sadržavati stručni životopis i program rada predloženika. 

 

Senat je na jučerašnjoj sjednici donio i odluku o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu 

postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu koji čini sedam članova, predstavnika svih vijeća 

područja.  

 

U skladu s odlukom Senata, Izborno povjerenstvo dužno je do 28. siječnja održati konstituirajuću 

sjednicu te do 11. veljače izraditi upute za postupak prikupljanja prijedloga kandidata. 

 

Prijedlozi i kandidature rektora dostavljat će se Izbornom povjerenstvu u razdoblju od mjesec dana, od 

12. veljače do 12. ožujka 2014. Nakon toga, a najkasnije do 15. ožujka, Izborno povjerenstvo utvrdit će 

koji od pristiglih prijedloga ispunjavaju Zakonom i Statutom Sveučilišta propisane uvjete.  

 

Na sjednici Senata koja će se održati između 7. i 11. travnja 2014. predloženici će predstaviti svoje 

programe rada, dok će se postupak izbora novog rektora Sveučilišta u Zagrebu održati sedam dana 

kasnije.   

 

 

 

 

S poštovanjem, 

mr. sc. Tamara Dagen 
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