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Ured  za odnose s javnošću 
 
Zagreb,  11. studenoga 2013.  
 
 

    
Svečanom sjednicom Senata obilježen Svečanom sjednicom Senata obilježen Svečanom sjednicom Senata obilježen Svečanom sjednicom Senata obilježen DanDanDanDan    Sveučilišta u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu     
 
 
Svečanom sjednicom Senata, održanom danas u auli Rektorata u 11 sati, obilježen je Dan Sveučilišta u 
Zagrebu. 
 
Program svečane sjednice započeo je pozdravnim govorima visokih uzvanika, nakon čega se 
prisutnima obratio rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš izlaganjem na temu 
Sveučilište u Zagrebu na početku 345. akademske godine. 
 
Na svečanoj sjednici 12 profesora Sveučilišta u Zagrebu primilo je počasno zvanje i titulu professor 
emeritus  te su dodijeljene nagrade „Fran Bošnjaković“ i „Andrija Mohorovičić“ za 2013. godinu.  
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš na svečanoj sjednici dodijelio je i posebna 
priznanja studentima, profesorima i suradnicima Sveučilišta. 
 
Između ostalih, svečanoj sjednici Senata nazočili su predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo 
Josipović, pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, zamjenica 
gradonačelnika Grada Zagreba Vesna Kusin, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
akademik Zvonko Kusić, predsjednik Rektorskog zbora i rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli prof. 
dr. sc. Alfio Barbieri, rektori hrvatskih sveučilišta, članovi Sveučilišnog savjeta, dekani sastavnica te 
drugi visoki uzvanici i gosti. 
 
U glazbenom dijelu programa svečane sjednice sudjelovali su studenti Muzičke akademije Sveučilišta 
u Zagrebu. 
 
Obilježavanje Dana Sveučilišta u Zagrebu započelo je danas u 9 sati, kada je sveučilišna delegacija 
predvođena rektorom položila vijence i odala počast preminulim profesorima i studentima na groblju 
Mirogoj. 
 
Program proslave Dana Sveučilišta u Zagrebu nastavit će se danas u 18 sati, kada će se u Velikoj dvorani 
Hrvatskoga vojnog učilišta „Petar Zrinski“ održati svečana akademija u povodu 110. obljetnice sporta 
na Sveučilištu u Zagrebu i HAŠK-a Mladost. 
 
Također, sutra, u utorak 12. studenoga u 11 sati, na svečanosti koja će se održati u auli Rektorata, rektor 
i prorektori dodijelit će spomen medalje redovitim profesorima Sveučilišta u Zagrebu umirovljenima 
u akademskoj godini 2012./2013. 
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U povodu Dana Sveučilišta u Zagrebu, u razdoblju od 11. do 16. studenoga, održava se manifestacija 
Tjedan Sveučilišta u Zagrebu. U okviru programa manifestacije održat će se niz događanja, između 
ostaloga, Smotra Sveučilišta u Zagrebu (14. do 16. studenoga),  Info dan za doktorande, prezentacija 
značajnih dostignuća mladih znanstvenika sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, kao i radionice na temu 
e-učenja.  
 
Detaljan program Tjedan Sveučilišta u Zagrebu pogledajte na mrežnim stranicama www.unizg.hr . 
 
U nastavku maila šaljem Vam detaljnije informacije o ovogodišnjim dobitnicima nagrada i priznanja 
te počasnog zvanja professor emeritus  Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 

S poštovanjem, 

mr. sc. Tamara Dagen 

mob. 099 4564 443 

 

 

Dodjela počasnog zvanja Dodjela počasnog zvanja Dodjela počasnog zvanja Dodjela počasnog zvanja professor emeritus professor emeritus professor emeritus professor emeritus Sveučilišta u ZagrebuSveučilišta u ZagrebuSveučilišta u ZagrebuSveučilišta u Zagrebu 

    
u znanstvenom području prirodnih znanosti:u znanstvenom području prirodnih znanosti:u znanstvenom području prirodnih znanosti:u znanstvenom području prirodnih znanosti:    

1. dr. sc. EmiEmiEmiEmil Babićl Babićl Babićl Babić, redoviti profesor u mirovini Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 

2. akademik Slaven BarišićSlaven BarišićSlaven BarišićSlaven Barišić, redoviti profesor u mirovini Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 

3. akademik Nikola KallayNikola KallayNikola KallayNikola Kallay, redoviti profesor u mirovini Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 

4. akademik Vladimir PaarVladimir PaarVladimir PaarVladimir Paar, redoviti profesor u mirovini Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 

 

u znanstvenom području tehničkih znanosti:u znanstvenom području tehničkih znanosti:u znanstvenom području tehničkih znanosti:u znanstvenom području tehničkih znanosti:    

5. dr. sc. Hildegard Auf FranićHildegard Auf FranićHildegard Auf FranićHildegard Auf Franić, redovita profesorica u mirovini Arhitektonskog fakulteta 

6. dr. sc. Drago KatovićDrago KatovićDrago KatovićDrago Katović, redoviti profesor u mirovini Tekstilno-tehnološkog fakulteta   

7. dr. sc. Stanko TonkovićStanko TonkovićStanko TonkovićStanko Tonković, redoviti profesor u mirovini Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

 

u znanstvenom području društvenih znanosti:u znanstvenom području društvenih znanosti:u znanstvenom području društvenih znanosti:u znanstvenom području društvenih znanosti:    

8. dr. sc. Vlatko ČerićVlatko ČerićVlatko ČerićVlatko Čerić, redoviti profesor u mirovini Ekonomskog fakulteta 

9. dr. sc. Tanja KesićTanja KesićTanja KesićTanja Kesić, redovita profesorica u mirovini Ekonomskog fakulteta 

10. dr. sc. Milko MejovšekMilko MejovšekMilko MejovšekMilko Mejovšek, redoviti profesor u mirovini Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta  
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u znanstvenom području humanističkih znanosti:u znanstvenom području humanističkih znanosti:u znanstvenom području humanističkih znanosti:u znanstvenom području humanističkih znanosti:    

11. dr. sc. Doroteja MačekDoroteja MačekDoroteja MačekDoroteja Maček, redovita profesorica u mirovini Filozofskog fakulteta  

 

u umjetničkom području:u umjetničkom području:u umjetničkom području:u umjetničkom području:    

12. dr. art. Ivan CrnkovićIvan CrnkovićIvan CrnkovićIvan Crnković, redoviti profesor u mirovini Arhitektonskog fakulteta 

 

 

NaNaNaNagrada „Fran Bošnjaković“ za 2013grada „Fran Bošnjaković“ za 2013grada „Fran Bošnjaković“ za 2013grada „Fran Bošnjaković“ za 2013. godinu. godinu. godinu. godinu    

Na temelju odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu od  15. listopada 2013. Nagrada „Fran Bošnjaković“ za 

2013.  dodjeljuje se redovitom profesoru s Fakulteta elektrotehnike i računarstva    

dr. sc. Zdenku Kovačiću  dr. sc. Zdenku Kovačiću  dr. sc. Zdenku Kovačiću  dr. sc. Zdenku Kovačiću   
 
za istaknute znanstvene rezultate, za unaprjeđenje i razvitak sustava automatskog upravljanja, 
fleksibilne automatizacije i robotike, za prijenos znanja i stručni odgoj studenata i mladih stručnjaka 
te za javnu djelatnost i promicanje imena Fakulteta i Sveučilišta u zemlji i inozemstvu. 
    
    
    
Nagrada „Andrija Mohorovičić“Nagrada „Andrija Mohorovičić“Nagrada „Andrija Mohorovičić“Nagrada „Andrija Mohorovičić“    za 2013za 2013za 2013za 2013. godinu. godinu. godinu. godinu 
 
Na temelju odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu od 17. rujna 2013.  Nagrada „Andrija Mohorovičić“ za 
2013. dodjeljuje se redovitom profesoru Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 
 
akademikuakademikuakademikuakademiku Marku TadićuMarku TadićuMarku TadićuMarku Tadiću 
 
za ostvarene znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke te prijenos znanja i odgoj 
mladih stručnjaka u području prirodnih znanosti 
 
    
    
    
DOBITNICI POSEBNIH REKTOROVIH PRIZNANJADOBITNICI POSEBNIH REKTOROVIH PRIZNANJADOBITNICI POSEBNIH REKTOROVIH PRIZNANJADOBITNICI POSEBNIH REKTOROVIH PRIZNANJA    
 

• studentima koji su postigli uspjeh međunarodnog značaja:studentima koji su postigli uspjeh međunarodnog značaja:studentima koji su postigli uspjeh međunarodnog značaja:studentima koji su postigli uspjeh međunarodnog značaja:    
 
Dominiku TomičevićuDominiku TomičevićuDominiku TomičevićuDominiku Tomičeviću, studentu Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
dodjeljuje se posebno priznanje za međunarodni uspjeh u području inovacija 

    
Karmeli BrešanKarmeli BrešanKarmeli BrešanKarmeli Brešan, studentici Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta 
dodjeljuje se posebno priznanje za međunarodni uspjeh u području inovacija 

    
Pavli AleksićPavli AleksićPavli AleksićPavli Aleksić, studentici Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
dodjeljuje se posebno priznanje za izniman uspjeh na međunarodnom natjecanju mladih dizajnera u 
području kostimografije i modnog dizajna 
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Ani Burica i Josipi MajićAni Burica i Josipi MajićAni Burica i Josipi MajićAni Burica i Josipi Majić, studenticama Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomskog fakulteta 
dodjeljuje se posebno priznanje za izniman međunarodni uspjeh s dvama inovativnima start-up 
projektima 

    
Ani Hranilović i Luki RadičekuAni Hranilović i Luki RadičekuAni Hranilović i Luki RadičekuAni Hranilović i Luki Radičeku, studentima Sveučilišta u Zagrebu, Agronomskog fakulteta 
dodjeljuje se posebno priznanje za izniman uspjeh na međunarodnom natjecanju u senzornom 
ocjenjivanju francuskih vina 

    
Ivoru HorvatićuIvoru HorvatićuIvoru HorvatićuIvoru Horvatiću, studentu Sveučilišta u Zagrebu, Muzičke akademije 
dodjeljuje se posebno priznanje za izniman  uspjeh na međunarodnom gitarističkom natjecanju  

    
Tei TutišTei TutišTei TutišTei Tutiš, studentici Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 
dodjeljuje se posebno priznanje za suautorstvo na znanstvenom radu koji je prihvaćen za publiciranje  
u Physical Review C. 

    
Marinu KovačićuMarinu KovačićuMarinu KovačićuMarinu Kovačiću, studentu Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
dodjeljuje se posebno priznanje za ostvaren uspjeh međunarodnog značaja  na natjecanjima i 
izložbama mladih inovatora 

 
TELEVIZIJI STUDENTTELEVIZIJI STUDENTTELEVIZIJI STUDENTTELEVIZIJI STUDENT, Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta političkih znanosti 
dodjeljuje se posebno priznanje za ostvarivanja izravnog prijenosa svečanih promocija doktora 
znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu održanih u Hrvatskom narodnom kazalištu 30. lipnja 
2013. u program TV Studenta te Četvrtog programa Hrvatske televizije, a povodom obilježavanja 
ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju 
 
 
 

• priznanja profesorima:priznanja profesorima:priznanja profesorima:priznanja profesorima:    

izv. prof. izv. prof. izv. prof. izv. prof.     Aleksandru Battisti IlićuAleksandru Battisti IlićuAleksandru Battisti IlićuAleksandru Battisti Iliću    

Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti  

dodjeljuje se posebno priznanje za dugogodišnji predani rad u području promicanja kulture kvalitete, 

kreativnosti i e-učenja u sveučilišnim studijskim programima    

prof.prof.prof.prof.    dr. sc. Izvoru  Grubišićudr. sc. Izvoru  Grubišićudr. sc. Izvoru  Grubišićudr. sc. Izvoru  Grubišiću    

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje    

dodjeljuje se posebno priznanje za dugogodišnji predani rad u promoviranju tehničkih znanosti, 

cjeloživotnog učenja i izvannastavnih aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu    

prof. dr. sc. Nevenu Budakuprof. dr. sc. Nevenu Budakuprof. dr. sc. Nevenu Budakuprof. dr. sc. Nevenu Budaku    

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet    

dodjeljuje se posebno priznanje za značajan doprinos unaprjeđenju kvalitete sveučilišnog života 

višegodišnjim aktivnim sudjelovanjem u sveučilišnim tijelima    

prprprprof. dr. sc. Ignacu Lovrekuof. dr. sc. Ignacu Lovrekuof. dr. sc. Ignacu Lovrekuof. dr. sc. Ignacu Lovreku    

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva    

dodjeljuje se posebno priznanje za značajan doprinos u poticanju istraživačke djelatnosti i transfera 

tehnologije na Sveučilištu u Zagrebu    
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dr. sc. Darku Huljendr. sc. Darku Huljendr. sc. Darku Huljendr. sc. Darku Huljenićuićuićuiću        

Ericsson Nikola Tesla d.d. 

dodjeljuje se posebno priznanje za promicanje suradnje Sveučilišta u Zagrebu s industrijom i 

gospodarstvom i potporu sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta 

dodododoc. dr. sc. Andreji Jeličićc. dr. sc. Andreji Jeličićc. dr. sc. Andreji Jeličićc. dr. sc. Andreji Jeličić    

Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti    

dodjeljuje se posebno priznanje za pripremu programa preddiplomskih sveučilišnih studija 

Suvremeni ples i Baletna pedagogija na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i aktivno 

sudjelovanje u njihovom pokretanju    

prof. emerit. Damiru Karlovićuprof. emerit. Damiru Karlovićuprof. emerit. Damiru Karlovićuprof. emerit. Damiru Karloviću    

Sveučilište u Zagrebu    

dodjeljuje se posebno priznanje za uspješno i predano vođenja Hrvatskog akademskog športskog 

kluba Mladost u proteklih 25 godina, a u povodu obilježavanja 110. obljetnice HAŠK-a Mladost i 

klupskog sporta na Sveučilištu u Zagrebu  

izv. prof. Robertu Šimrakuizv. prof. Robertu Šimrakuizv. prof. Robertu Šimrakuizv. prof. Robertu Šimraku,    Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti   i 

profprofprofprof. dr. s. dr. s. dr. s. dr. sc. Veljku Đorđevićuc. Veljku Đorđevićuc. Veljku Đorđevićuc. Veljku Đorđeviću,    Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet    

dodjeljuje se posebno priznanje za uspješnu realizaciju zajedničkog interdisciplinarnog projekta 

„Komunikacijom protiv boli“ Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i Centra za 

palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (CEPAMET) 


