
Z A P I S N I K 
4. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 1998/99. održane 1. prosinca 1998. u 

vijećnici Sveučilišta u Zagrebu s početkom u 17 sati. 
 
* 
 

Prisutni članovi: 
1. rektor prof. dr. sc. Branko Jeren 
2. prorektorica za znanost prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer 
3. prorektor za nastavu i studente prof. dr. sc. Dragan Milanović 
4. prorektor za poslovanje Sveučilišta prof. dr. sc. Vlado Leko 
5. prorektor za meñunarodnu suradnju prof. dr. sc. Zdenko Kovač 
6. dekan Agronomskog fakulteta prof. dr. sc. Zvonko Mustapić 
7. dekanica Arhitektonskog fakulteta prof. dr. sc. Hildegard Auf-Franić 
8. dekanica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta dr. sc. Ljiljana Igrić 
9. dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva prof. dr. sc. Slavko Krajcar 
10. dekanica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije prof. dr. sc. Stanka Zrnčević 
11. dekan Fakulteta organizacije i informatike prof. dr. sc. Boris Aurer 
12. dekan Fakulteta političkih znanosti prof. dr. sc. Vlatko Mileta 
13. prodekan Fakulteta prometnih znanosti prof. dr. sc. Dragutin Badanjak (zamjenjuje dekana prof.  
      dr. sc. Čedomira Ivakovića) 
14. dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje prof. dr. sc. Mladen Franz 
15. dekan Fakulteta za fizičku kulturu prof. dr. sc. Bojan Matković 
16. dekanica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta prof. dr. sc. Mira Bećirević (zamjenjuje dekana  
      prof. dr. sc. Nikolu Kujundžića) 
17. prodekan Filozofskog fakulteta - Humanističke i društvene znanosti prof. dr. sc. Stipe Botica  
      (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Mirka Gojmerca) 
18. dekan Učiteljske akademije prof. dr. sc. Ivan de Zan 
19. dekan Geotehničkog fakulteta Varaždin prof. dr. sc. Ivan Gotić 
20. dekan Grañevinskog fakulteta prof. dr. sc. Željko Korlaet 
21. dekan Grafičkog fakulteta prof. dr. sc. Stanislav Bolanča 
22. dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta prof. dr. sc. Tomislav Ivančić 
23. dekan Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Zvonko Kusić 
24. dekan Metalurškog fakulteta prof. dr. sc. Ante Markotić 
25. dekan Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Uroš Dujšin 
26. dekan Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Damir Karlović 
27. dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta prof. dr. sc. Ivan Gušić 
28. dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta prof. dr. sc. Darko Mayer 
29. prodekan Stomatološkog fakulteta prof. dr. sc. Ilija Škrinjarić (zamjenjuje dekana prof. dr. sc.  
       Vjekoslava Jerolimova) 
30. dekan Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Joso Vukelić 
31. dekan Tekstilno-tehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Drago Katović 
32. dekan Veterinarskog fakulteta prof. dr. sc. Zdenko Biñin 
33. dekanica Akademije dramske umjetnosti prof. Maja Rodica –Virag 
34. dekanica Akademije likovnih umjetnosti prof. Dubravka Babić 
35. dekan Muzičke akademije prof. Tonko Ninić 
36. predsjednik Studentskog zbora Krešimir Bračić, student 
37. član Studentskog zbora Zdravko Petrović, student 
 
Odsutni članovi: 
38. dekan Geodetskog fakulteta prof. dr. sc. Teodor Fiedler (ispričao se) 
39. član Studentskog zbora Domagoj Kačan (ispričao se) 
40. član Studentskog zbora Jerko Prlić (ispričao se) 
41. član Studentskog zbora Ivica Ravić 
42. član Studentskog zbora Tomislav Platužić (ispričao se)  
 
Sjednici još prisustvuju: 
• pomoćnik ministra znanosti dr. sc.Radovan Fuchs  
• predsjednik Stručnog vijeća Hrvatskih studija prof. dr. sc. Tihomil Maštrović  
• predstavnici Sindikata znanosti i visokog obrazovanja akademik Sibila Jelaska i prof. dr. sc.  



      Krešimir Rožman  
• iz stručne službe Rektorata Stjepan Lice , Ana Ružička i Branka Rö mer  
• predstavnici tiska i elektroničkih medija 
 
 
Predsjedava rektor prof. dr. sc. Branko Jeren. 
 

*** 
 
Rektor je pozdravio prisutne, a posebno pomoćnika ministra, predstavnike Sindikata i javnih glasila. 
Predložio je dnevni red naveden u pozivu. Z. Mustapić je predložio dopunu dnevnog reda novom 
točkom posvećenom razmatranju Pravilnika o mjerilima za korištenje prihoda proračunskih korisnika 
ostvarenih na tržištu od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti koji je donijelo Ministarstvo financija 
(Narodne novine, 146/1998) – smatra da je ovo zadnja prilika da se Senat o tome očituje. 
U raspravi su sudjelovali rektor, prorektor V. Leko, U. Dujšin, V. Mileta i B.Aurer. 
 
Prorektor V. Leko smatra da o tome ne bi trebalo otvarati raspravu danas na Senatu.Obavijestio je da 
je Sveučilište već reagiralo na taj pravilnik i zatražilo tumačenje Ministarstva financija. Prema svemu, 
Pravilnik ne bi trebao dramatično izmijeniti dosadašnju situaciju. Sljedećeg tjedna u Rektoratu će se 
održati sastanak voditelja računovodstava fakulteta i akademija i predstavnika Ministarstva financija 
radi razjašnjavanja pitanja koje je taj pravilnik potaknuo. Bilo bi dobro da sastanku prisustvuju, uz 
šefove računovodstva, i najkvalificiranije osobe za poslovanje, a eventualno i dekani. 
U raspravi je takoñer napomenuto da Pravilnik neće jednako pogoditi sve fakultete, ali da bi 
Sveučilište trebalo jednodušno podržati one kojima je u tome takva podrška potrebna. Rektor je pak 
napomenuo da će Sveučilište prema Ministarstvu financija svakako nastupiti kao cjelina jer taj pravilnik 
zapravo i pogaña Sveučilište u cjelini. 
Z a k l j u č e n o je da će se o Pravilniku raspravljati na posebnom sastanku sazvanom za idući 
tjedan. 
 

* 
 

Senat je potom prihvatio rektorov prijedlog i za današnju sjednicu utvrdio ovaj 

d n e v n i   r e d : 

 
1. Tematska točka: Izbori i napredovanja na Sveučilištu u Zagrebu 
2. Prihvaćanje zapisnika 2, svečane sjednice Senata od 3. studenoga i izvršenje odluka i   
    prihvaćanje zapisnika 3. sjednice Senata od 10. studenoga 1998. 
3. Obavijesti 
4. Potvrda izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora 
5. Nastava i studenti:  
    a) Obavijest o provedenim izborima za članove Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 
    b) Sveučilišni dodiplomski studij. 
6. Poslijediplomski studiji i doktorati 
7. Meñunarodna suradnja 
8. Prijedlog povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu 
9. Razno 

*** 

1. Tematska točka: Izbori i napredovanja na Sveučilištu u Zagrebu 
 
Nakon uvodne riječi rektora o priloženom materijalu (zaključci rasprava o izborima i reizborima u 
sveučilišna zvanja i o odluci i obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-
nastavna zvanja) u rasravi su sudjelovali U. Dujšin, rektor, D. Babić, Prorektorica H.J. Mencer, V. 
Mileta, S. Krajcar, H. Auf-Franić, T. Ninić, S. Zrnčević, D. Karlović, M. Franz, Ž. Korlaet, , I. Gušić. M. 
Rodica-Virag. 
U. Dujšin je upozorio na raskorak izmeñu proklamiranih načela o zadržavanju najboljih na Sveučilištu 



i mogućnosti realizacije tih načela. Smatra da je predloženi postupak izbora predug, prekompliciran i 
prebirokratiziran. Upozorio je takoñer da predloženo smanjivanje broja matičnih povjerenstava znači 
proširivanje kompetencije svakoga od njih, a to opet vodi formaliziranju postupaka. Predložio je da se 
izostavi prva rečenica 5. članka Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja. 
Rektor je podsjetio Senat da je o svemu tome već raspravljeno na prošloj sjednici, .sada 
valja,upozorio je, provjeriti zaključke i prihvatiti ih 
D. Babić priložila je svoju raspravu za zapisnik pismeno. Rasprava je sastavni dio zapisnika (prilog). 
Prorektorica H.J. Mencer podsjetila je da su i Senat i rektor i Rektorski zbor u prošlom mandatu 
podržali prijedloge Akademije likovnih umjetnosti i predložili Ministarstvu znanosti i tehnologije da 
pokrene postupak kojim bi ih se ugradilo u postojeće zakone. 
V. Mileta je govorio o kriterijima. Upozorio je da će se prihvaćanjem predloženih zaključaka 
prosuñivati o svima na isti način premda Zakon dopušta da se za različite struke primjenjuju različiti 
kriteriji. 
S. Krajcar je upozorio da su stavak. 2. i 3. članka 1. Odluke... nelogični i predložio njihovu dopunu.  
H. Auf-Franić dala je punu potporu izlaganju D. Babić: i arhitektura je jedno od grana područja 
umjetnosti i nužno je da se i takvo područje što.prije utvrdi. 
T. Ninić je u cijelosti podržao izlaganje D. Babić i zahvalio joj na dobroj ideji i svemu poduzetom da se 
ta ideja ostvari. 
S. Zrnčević je napomenula kako se u novoj klasifikaciji znanosti nastoje izostaviti dvije grane iz 
znanstvenog područja Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. 
D. Karlović podržava namjeru Sveučilišta u Zagrebu da pooštri kriterije za izbor u znanstveno-
nastavna zvanja. Postavio je pitanje kakve kriterije primijeniti pri biranju u znanstveno-nastavna zvanja 
osoba izvan Sveučilišta u Zagrebu. 
Ž. Korlaet je predložio da se u zaključcima koji se odnose na matična povjerenstva umjesto riječi 
smanjenje (broja matičnih povjerenstava i broja njihovih članova) upotrijebi izraz optimalizacija. 
Predložio je da se novi uvjeti (kriteriji) ipak ne primjenjuju za pristupnike koji su izabrani nakon 
1.1.1998. Postavio je i pitanje kvoruma pri održavanju nastupnog predavanja: što ako nastupnom 
predavanju ne prisustvuje dovoljno onih koji ga moraju slušati. Treba li takvo predavanje ponoviti? 
I. Gušić se protivi smanjenju broja matičnih povjerenstava. Što se tiče kriterija za izbor, kako obvezati 
na publiciranje u domaćim časopisima ako ih nema ili kako utvrditi njihovu kvalitetu ako ih ima? 
M. Rodica-Virag podržava raspravu i prijedlog D. Babić, H. Auf-Franić i T. Ninića. Upozorava da se taj 
problem vuče još od 1987. Zamolila je rektora da se svojim autoritetom zauzme da se taj problem 
konačno riješi. 
D. Babić misli da kriteriji koji se odnose na oblik i način uvodnog predavanja na umjetničkim 
akademijama ne odgovaraju. 
Na prijedlog rektora, koji je ukratko odgovorio na raspravu i rekapitulirao s kojim se predloženim 
zaključcima i uglavcima predložene Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja pri 
izboru u znanstveno-nastavna zvanja Senat slaže,  
 
z a k l j u č e n o   j e:  

Za iduću sjednicu Senata pripremit će se na prihvaćanje zaključci o izborima i reizborima u sveučilišna 
zvanja prema dosad donesenim zaključcima i današnjoj raspravi. 

*** 

2. Prihvaćanje zapisnika 2, svečane sjednice Senata od 3. studenota i izvršenje odluka i 
prihvaćanje zapisnika 3. sjednice Senata od 10. studenoga 1998. 
 
Rektor se najprije ispričao dekanu prof. dr. sc. A. Markotiću što je naveden meñu odsutnima, a 
prisustvovao je 3. sjednici 10. studenoga 1998. Zamolio je takoñer da se ispravi podatak na str. 5. 
zapisnika: Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu ne prihvaća naziv Učiteljske akademije (a ne 
Nacionalno vijeće za znanost, kako je navedeno). Potom je izvijestio da su zaključci 
provedeni.Podsjetio je dekane da što prije izvijeste o rasporedu ispitnih rokova s točnim datumima 
održavanja ispita po predmetima, ako to još nisu učinili i zahvalio je fakultetima koji su uputili svoje 
kandidate da s Rektoratom zasnuju kumulativni radni odnos. 
Prorektor V.Leko je obavijestio da je održan sastanak s dekanima i šefovima računovodstava fakulteta 
i akademija u vezi s problemima likvidnosti bankovnog sustava – zapisnik je dostavljen svima. 
 
Z a k l j u č e n o   j e  



Prihvaća se zapisnik 2, svečane sjednice Senata u ak. god. 1998/99.održane 3. studenoga 1998. 
Prihvaća se zapisnik 3. sjednice Senata u ak. god. 1997/98. održane 10. studenoga 1998, s time da 
se ime dekana Metalurškog fakulteta prof. dr. sc. Ante Markotića upiše meñu prisutne i da se na 5. 
stranici unese pravi naziv relevantnog tijela: to je Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu. 
 
3. Obavijesti 
 
Rektor je obavijestio: 

• o raspravi na Nacionalnom vijeću za visoku naobrazbu u vezi s nazivom Učiteljske  
• akademije: Nacionalno vijeće zatražilo je o tome mišljenje saborskog Odbora za visoku 

naobrazbu.21. prosinca održat će se Upravno vijeće Sveučilišta kojem se predlaže da donese 
odluku o prihvaćanju tog imena.  

• o danas uručenom Pravilniku o poslijediplomskoj nastavi: zamolio je dekane da Pravilnik razmotre 
na svojim fakultetskim vijećima te da svoje mišljenje dostave Sveučilištu kako bi se Pravilnik 
mogao prihvatiti na idućoj sjednici Senata. 

• o pripremi skupine studenata studija dizajna, marketinga i umjetničkih akademija koju prorektor V. 
Leko i prodekan G. Keller pripremaju na sudjelovanje na natječaju s temom vizualnog identiteta 
Sveučilišta u Zagrebu. 

• o održanoj sjednici povjerenstva za pripremu tematske sjednice Senata o učenju stranih jezika – 
danas je dekanima dan anketni listić prema zaključcima te sjednice: očekuje se da ispunjeni 
anketni listići budu vraćeni Sveučilištu 

• o razgovorima s Matom Perkovićem, ravnateljem Porezne uprave: troškovi pri obračunu poreza 
na dohodak riješit će se na zadovoljstvo sveučilišnih nastavnika, a porezom na dodanu vrijednost 
bit će oporezovane samo gospodarske djelatnosti fakulteta i akademija, a djelatnosti koje se 
odnose na nastavu i studente bit će tog poreza osloboñene. 

• o odluci sveučilišne uprave i o pismu upućenom fakultetima i akademijama da se pristup 
studenata ispitu ne uvjetuje kupnjom udžbenika – zamolio je da se ta odluka provede. Na poticaj 
U. Dujšina Sveučilište će poduzeti korake za zaštitu intelektualnog vlasništva autora te utvrditi 
mogućnosti kažnjavanja onih koji udžbenike neovlašteno umnožavaju. 

• Prorektor V. Leko obavijestio je – na pitanje H. Auf-Franić- o aktivnostima Sveučilišta u vezi s 
materijalnim troškovima 9 fakulteta članica Sveučilišta – o tome će se izravno obavijestiti tih devet 
fakulteta. 

Z a k l j u č e n o   j e: 
Obavijesti rektora i prorektora V. Leke primaju se na znanje. 

*** 

4. Potvrda izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora 
Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova, koji je obrazložio prorektor za nastavu i 
studente D. Milanović, Senat je jednoglasno donio ovu  

O D L U K U 

 
I. Potvrñuje se izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora: 
1. dr. sc. Petra Biljanovića, Fakultet elektrotehnike i računarstva, područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnike 
2. dr. sc. Vladimira Bručija, Šumarski fakultet, područje biotehničkih znanosti, polje šumarstva 
3. dr. sc. Darka Maljkovića, Metalurški fakultet, područje tehničkih znanosti, polje metalurgije 

* 

 
II. Potvrñuje se izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na vrijeme od pet 
godina : 
1. dr. sc. Drage Bana, Fakultet elektrotehnike i računarstva, područje tehničkih znanosti, polje 



elektrotehnike 
2. dr. sc. Ivane Čepelak, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, područje biomedicinskih znanosti, polje 
farmacije 
3. dr. sc. Božidara Kanajeta, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, područje tehničkih znanosti, polje 
rudarstva, nafte i geologije 
4. dr. sc. Antu Krpana, Šumarski fakultet, područje biotehničkih znanosti, polje šumarstva 
5. dr. sc. Vladimira Mikuličića, Fakultet elektrotehnike i računarstva, područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnike. 

*** 

 
5. Nastava i studenti 
 
a) Informacija o provedenim izborima za članove Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 
Predsjednik Studentskog zbora K. Bračić obavijestio je o provedenim drugim studentskim izborima 
(popis izabranih studentskih predstavnika u fakultetska/akademijska vijeća i njihovih zamjenika za 
Senat je pripremljen pismeno . 
Z a k l j u č e n o   j e: 
Obavijest o održavanju studentskih izbora prima se na znanje. 

* 

b) Sveučilišni dodiplomski studiji 

Prorektor D. Milanović obavijestio je Senat o stadiju postupka uvoñenja novih dodiplomskih studija: 
o za studij politologije na Fakultetu političkih znanosti čeka se konačno mišljenje Nacionalnog vijeća  
      za visoku naobrazbu o tome je li program studija usklañen s primjedbama stručnog povjerenstva  
o za studij antropologije na Filozofskom fakultetu čeka se od Fakulteta elaborat o opravdanosti  
      izvoñenja i o ustroju novog studija (prema zaključku Senata od 14. srpnja 1998)  
o za studij fonetike na Filozofskom fakultetu čeka se da Fiozofski fakultet dostavi usklañeni program  
       studija s primjedbama recenzenata  
o za studij animiranog filma na Akademiji likovnih umjetnosti:čeka se da Akademija likovnih  
      umjetnosti dostavi Sveučilištu i Nacionalnom vijeću za visoku naobrazbu program usklañen s  
      primjedbama recenzenata. 
 
Prorektor D. Milanović obavijestio je da su pristigli zahtjevi za uvoñenje novih sveučilišnih 
dodiplomskih studija: 
o studija grafičke tehnologije (sa smjerovima: tehničko-tehnološki, grafički dizajn i ekonomski) na  
      Grafičkom fakultetu  
o i studija profesora fizike i informatike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (Fizički odsjek) 

Z a k l j u č e n o   j e: 

Obavijesti o tijeku postupaka uvoñenja novih dodiplomskih studija politologije, antropologije, fonetike i 
animiranog filma primaju se na znanje. 

Prihvaćaju se zahtjevi za pokretanje postupaka uvoñenja sveučilišnog dodiplomskog studija grafičke 
tehnologije i sveučilišnog dodiplomskog studija za obrazovanje profesora fizike i informatike 

*** 

6. Poslijediplomski studiji i doktorati 

Na prijedlog Centra za poslijediplomske studije, o kojem je izvijestila prorektorica H.J.Mencer, Senat je 
donio ove  

O D L U K E 



I. Prihvaća se program i odobrava raspis natječaja za stručni poslijediplomski studij 
“Anesteziologija, reanimatologije i intenzivno liječenje na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu 

* 

II. Odobrava se raspis natječaja za upis na ove obnovljene poslijediplomske studije na 
Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: 

Znanstveni poslijediplomski studij: “Veterinarska medicina”, sa smjerovima: 

a. Anatomija, histologija i embriologija  
b. Animalna higijena – okoliš i etologija  
c. Biologija i patologija pčela  
d. Ekonomika veterinarstva  
e. Fiziologija domaćih životinja  
f. Fiziologija i patologija peradi i pernate divljači  
g. Higijena i tehnologija namirnica životinjskog podrijetla  
h. Ihtiopatologija  
i. iKirurgija, ortopedija i oftalmologija srengenologijom i ultrazvučnom dijagonostikom  
j. Mikrobiologija i epizootiologija  
k. Parazitologija  
l. Patološka anatomija  
m. Unutarnje bolesti domaćih životinja 

Stručni poslijediplomski studiji: 

a. Teriogenologija domaćih sisavaca  
b. Mikrobiologija i epizootiologija  
c. Patologija i terapija domaćih papkara i kopitara  
d. Patologija i uzgoj domaćih mesojeda  
e. Proizvodnja i zaštita zdravlja svinja  
f. Sanitacija  
g. Biologija i patologija divljači  
h. Unutarnje bolesti domaćih životinja  
i. Uzgoj i patologija laboratorijskih životinja  

* 

 
III. O razlozima uvoñenja novog znanstvenog poslijediplomskog studija “Komparativna politika” 
na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta i o potrebi uvoñenja tog novog studija izvijestio je dekan 
Fakulteta V. Mileta. Senat je potom bez rasprave donio ovu 

O D L U K U 

 
Pokreće se postupak odobravanja novog poslijediplomskog studija “Komparativna politika” na 
Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 

* 

 
IV. Prihvaća se program novog znanstvenog poslijediplomskog (doktorskog) studija 
“Matematike” na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i odobrava se raspis 
natječaja za upis. 

* 



 
Na prijedlog Stručnog kolegija poslijediplomskog studija “Voñenje i upravljanje pokretnim 
objektima”, koji je obrazložila prorektorica H.J. Mencer, Senat je donio ovu 

O D L U K U 

Odobrava se izradba magistarskog rada, imenuje voditelj rada i povjerenstvo za ocjenu magistarskog 
rada studentu polsijediplomskog studija “Voñenje i upravljanje pokretnim objektima Davoru 
Hanževačkom, dipl. ing 
Tema: Sustav za ispitivanje osjetnika temperature za potrebe borbenih sustava 
Voditelj rada: dr. sc. Davor Zvizdić, izv. prof. 
Povjerenstvo: 1. dr. sc. Petak Kesić, red. profl, predsjednik 
2. dr. sc. Ivan Galaso, izv. prof., član 
3. dr. sc. Stjepan Lugomer, član 
4. dr. sc. Davor Zvizdić, izv. prof., član 
Zamjenski čan: dr. sc. Todor Kostić, docent. 

* 

Na prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog 
studija, o kojem je izvijestila prorektorica H.J. Mencer, Senat je jednoglasno donio ovu  

O D L U K U 

Odobrava se izradba doktorskih disertacija izvan doktorskog studija ovim predloženicima: 

1. mr. sc. Stjepanu Situ, Agronomski fakultet  
2. mr. sc. Fikretu Dizdareviću, Agronomski fakultet  
3. mr. sc. Ruži Bonifačić, Filozofski fakultet  
4. mr. sc. Krunoslavu Kamenovu, Filozofski fakultet  
5. mr. sc. Marici Zajc, Filozofski fakultet  
6. mr. sc. Predragu Vukoviću, Filozofski fakultet  
7. mr. sc. Romani Caput-Jogunica, Fakultet za fizičku kulturu  
8. mr. sc. Aleksandru Deluki, Grañevinski fakultet  
9. mr. sc. Mustafi Hrasnici, Grañevinski fakultet  
10. mr. sc. Biljani Kovačević-Zelić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet  
11. mr. sc. Božidaru Paveliću, Stomatološki fakultet  
12. mr. sc. Većeslavu Bergmanu, Stomatološki fakultet  
13. mr. sc. Vladimiru Novotnyju, Šumarski fakultet  
14. mr. sc. Silvani Prekrat, Šumarski fakultet  
15. mr. sc. Dijani Vuletić, Šumarski fakultet. 

*** 

 
7. Meñunarodna suradnja 
 
Prorektor Z. Kovač obavijestio je o dopisu (uručen je dekanima danas na sjednici) Ministarstva 
znanosti i tehnologije u vezi s boravkom stranih gostujućih profesora: 
o u načelu u jednoj akademskoj godini visokoškolska ustanova može tražiti odobrenje za primanje  
      jednog gostujućeg profesora, 
o troškove putovanja profesora iz Europe snosi Ministarstvo znanosti i tehnologije (najviše unaprijed  
      plaćenu povratnu zrakoplovnu kartu ekonomske klase), a za troškove putovanja profesora iz   
      prekomorskih zemalja treba zatražiti prethodno odobrenje Ministarstva za svaki pojedini slučaj; 
o za ak. god. 1998/99. popis gostujućih profesora treba dostaviti Ministarstvu do 15. prosinca 1998; 
o fakultet domaćin dužan je gostujućeg profesora upozoriti da za boravak u nas dulji od 3 mjeseca  
      mora prije dolaska u svojoj matičnoj zemlji pri predstavništvu Republike Hrvatske pokrenuti  
      postupak za stjecanje namjenske ulazne vize radi zapošljavanja kako bi mu fakultet domaćin pri  



      dolasku mogao urediti boravak i ishoditi radnu dozvolu;  
o smještaj gostujućim profesorima treba osigurati visokoškolska ustanova domaćin.  
 
Prorektor Z. Kovač obavijestio je i o mobućnosti sveučilišne razmjene u Grčkoj na osnovi sredstava 
koje odobrava fundacija Onasis. Informacije se mogu naći na web stranicama. 
Rektor je obavijestio o boravku rektora hrvatskih sveučilišta u Turskoj. Govorilo se o mogućnostima 
meñudržavne suradnje na području znanosti i visokog obrazovanja, osobito o izraženoj želji turske 
strane da se omogući studij turskim državljanima u nas, s time da klasifikacijskom postupku pristupe 
na odgovarajućem fakultetu u Turskoj (i da ga polažu naravno na turskom jeziku), da im sveučilište 
primatelj osigura učenje hrvatskog jezika i da im se omogući da jednu godinu studija završe u dvije 
godine (najdulje). Krajnji rok za dostavu informacija turskoj strani o mogućnostima prihvaćanja njihovih 
državljana na studij jest 15. siječnja 1999. Fakulteti koji su zainteresirani za takvu suradnju (Filozofski, 
Fakulete elektrotehnike i računarstva, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Metalurški...) obavijestit će o 
tome Sveučilište najkasnije do 15. prosinca 1998. 
D. Babić je obavijestila o boravku predstavnika Akademije likovnih umjetnosti na Indiana University of 
Pennsylvania, SAD, radi buduće suradnje. Tom je prigodom sklopljen i sporazum o bilateralnoj 
suradnji. Zamolila je rektora da u ime Sveučilišta supotpiše taj sporazum. 
 
Z a k l j u č e n o   j e: 
 
Obavijesti rektora, prorektora Z. Kovača i D. Babić o meñunarodnoj suradnji primaju se na znanje. 
Bilateralni ugovor o suradnji Akademije likovnih umjetnosti Indiana University u Pennsylvaniji rektor će 
potpisati nakon suglasnosti Odbora za meñunarodnu suradnju. 

*** 

8. Prijedlog Povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu 

Na prijedlog Povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu Senat je jednoglasno bez rasprave donio 
ovu 

O D L U K U 

 
Odobrava se izdavanje ovih naslova kao sveučilišnih izdanja: 
1. Neurološka propedeutika, sveučilišni udžbenik, autora: dr. sc. Vesne Brinar, dr. sc. Zdravka 
Brzovića i dr. sc. Nike Zuraka, predlagač: Medicinski fakultet. Recenzenti: dr. sc. Nikola Gubarev, 
redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Vida Demarin, docent 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Marija Šoštarko, izvanredni profesor Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 
2. Psihološka medicina,sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Eduarda Klaina, predlagač je Medicinski 
fakultet. Recenzenti: dr. sc. Ljubomir Hotujac, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, dr. sc. Antun Budak, redoiviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. 
Vera Folnegović-Šmalc, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 
3. Osnove sigurnosti na radu u preradbi drva,sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Denisa Jelačića, 
predlagač je Šumarski fakultet. Recenzenti: dr. sc. Mladen Stjepan Figurić, redoviti profesor 
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Violeta Efremovska, izvanredni profesor 
Šumarskog fakulteta Sveučilišta “Sv. Kiril i Metodij” u Skopju, Vera Galajdova, docent Tehničkog 
fakulteta u Zvolenu, Slovačka; 
4. Potpune proteze,sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Krešimira Kraljevića, predlagač je 
Stomatološki fakultet. Recenzenti: dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, redoviti profesor Stomatološkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Nenad Funduk, redoviti profesor Medicinskog fakulteta 
Univerze v Ljubljani, dr. sc. Zvonko Poje, redoviti profesor Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu; 
5. Poljoprivredna entomologija, sveučilišni udžbenik, autora akademika Milana Maceljskog i prof. dr. 
sc. Jasminke Igrc Barčić, predlagač je Agronomski fakultet. Recenzenti: dr. sc. Marija Ivezić, redoviti 
profesor Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, dr. sc. Ivan Ciglar, redoviti profesor 
Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Jože Maček, redoviti član Slovenske Akademije i 
dopisni član HAZU, redoviti profesor Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani; 



6. Tečaj opće lingvistike,sveučlišni udžbenik, autora Ferdinanda de Saussurea (prijevod djela Cours 
de linguistique générale, prevoditelj akademik Vojmir Vinja), predlagač je Filozofski fakultet. 
Recenzenti: dr. sc. Josip Silić, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Ivo 
Pranjković, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. August Kovačec, 
redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;  
7. Osnove citologije i citofiziologije životinjske stanice,sveučilišna skripta, autora doc. dr. sc. 
Branka Likera, predlagač je Agronomski fakultet. Recenzenti: doc. dr. sc. Jelena Manitašević, docent 
Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Krešimir Babić, redoviti profesor 
Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vesna Gjurčević-Kantura, izvanredni 
profesor Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

*** 

12. Razno 

a. Rektor je obavijestio o dva prijedloga druženja u povodu Božića: u auli u petak 18. prosinca u 11 
sati ili u utorak, 22. prosinca, navečer u Društvu nastavnika.  

Z a k l j u č e n o   j e: 

Senat će se priključiti druženju sveučilišnih nastavnika u povodu Božića svečanosti u Društvu 
nastavnika u utorak, 22. prosinca 1998, navečer.  

* 

b. Dan rektora ove godine jest u četvrtak, 24. prosinca 1998.  

* 

c. Dekan J. Vukelić obavijestio je Senat da Šumarski fakultet slavi 11. prosinca 1998. 100 godina 
primanja u Sveučilište u Zagrebu. 

* 

Dekan B. Aurer pozvao je članove Senata na uobičajeni domjenak nakon sjednice u Klubu 
sveučilišnih nastavnika kojemu je ovaj put domaćin Fakultet organizacije i informatike.  

*** 

 

Rektor je zahvalio svima na suradnji i zaključio sjednicu u 20,00 sati.  

Rektor 
Prof. dr. sc. Branko Jeren 
 
  
Zapisnik sastavila 
Branka Römer 
Uz poziv broj 01-28-329/14-1998. 
od 25. studenoga 1998. 
 
 
 
 
 



Prilog zapisniku 4. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu održane 1. prosinca 1998. 
 
Izlaganje dekanice Akademije likovnih umjetnosti prof. Dubravke Babić u raspravi o tematskoj 
točki dnevnog reda: Izbori i napredovanja na Sveučilištu u Zagrebu, priloženo za zapisnik 
pismeno. 
Umjetničke akademije opetuju zahtjev za ustrojem umjetničkog područja i nadopunom  
 
a) Pravilnika o utvrñivanju znanstvenih područja 
b) Pravilnika o ustroju rada matičnih povjerenstava 
c) donošenje Pravilnika o utvrdivanju umjetničkih područja 
    Umjetničke akademije su ravnopravne članice zagrebačkog Sveučilišta i nastoje izboriti već  
    nekoliko godina ravnopravni status u odnosu na druge fakultete zagrebačkog Sveučilišta. 
    Glavni je zahtjev: UTVRðIVANJE UMJETNIČKIH PODRUČJA 
    Akademije se u svome zahtjevu prvenstveno pozivaju na odredbe Zakona o visokim učilištima koji    
    je predvidio postojanje područja umjetnosti: 
a) u članku 2. točka 5. govori da je “umjetnička akademija visoko učilište koje ustrojava i izvodi   
    sveučilišne studije, znanstveni i umjetnički rad u jednom ili više znanstvenih, obrazovnih i  
    umjetničkih područja". 
b) članak 77. Zakona govori o “... području koje može predavati samo umjetnik", a tiče se  
    postupka izbora u zvanje. 
 
Problem poslovanja svih triju akademija je nepostojanje umjetničkog područja u podzakonskim 
aktima iako ga ZVU predvida. O tome su akademije nekoliko puta izvijestile i uputile svoj prijedlog za 
ustrojem umjetničkog područja, i to ne laički i deskriptivno, već isticanjem konkretnog prijedloga. To 
su: 
I. Pravilnik o utvrñivanju znanstvenih područja (NN br. 29/97) 
II. Pravilnik o ustroju rada matičnih povjerenstava (NN br. 38/97) 

I. PRAVILNIK O UTVRðIVANJU ZNANSTVENIH PODRUČJA (NN br.29/97) 

Držimo posebno neprimjerenim i neprihvatljivim normiranje umjetnosti kao grane unutar znanstvenog 
polja znanost o umjetnosti, u humanističkom području. Umjetnost traži područje svoga vrednovanja. 
Ona se ne podrazumijeva unutar znanosti, već je istovrijedna sa znanošću. 
Uostalom, ne sadrži li takvo poimanje odnosa Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti već u 
svome nazivu? 
Traži se nadopuna Pravilnika o utvrñivanju znanstvenih područja područjem umjetnosti, i to: 
a) pozvati se na ZVU 
b) nadopuna naziva Pravilnika tako da glasi:”Pravilnik o utvrñivanju znanstvenih područja i područja   
    umjetnosti" 
c) izmjena čl.1. Pravilnika tako da glasi:”Ovim Pravilnikom utvrñuju se područja, polja unutar područja,  
    grane unutar polja znanosti i umjetnosti, s pripadajućim klasifkacijskim oznakama". 
d) nadopuna čl. 2 Pravilnika tako da glasi: “Znanstvena ili umjetnička područja su:" te upisati kao novu  
    točku “7. Područja umjetnosti". 

Iz toga logično slijedi i nadopuna čl. 3. i čl. 4. ZVU. 

II. PRAVILNIK O USTROJU RADA MATIČNIH POVJERENSTAVA (NN br. 38/97) 

Traži se izmjena i nadopuna Pravilnika o ustroju rada matičnih povjerenstava novim 
područjem: područjem umjetnosti, s odgovarajućim poljima i odgovarajućim brojem članova 
matičnog povjerenstva. 
a) pozvati se na ZVU 
b) izmjene članka 3, alineja 2. i 3. tako da glasi: “...ustrojavaju se sljedeća matična povjerenstva po  
     znanstvenim ili umjetničkim područjima i poljima i odreñuje se broj njihovih članova". 
c) dopuna članka 3. tako da se slijedom upiše: “Područje umjetnosti" - jedinstveno matično  
    povjerenstvo (14 članova) 
d) nadopuna čl. 8. tako da u nastavku poslije točke 7. stavka 2. slijedi: ”Kada su posrijedi predmeti  
    koje može predavati samo umjetnik, izvješće treba sadržavati pored točke l, 2, 4, 5. i 6.  
    prethodnoga stavka opis i ocjenu umjetničke djelatnosti i postignuća predočenih j avno sti". 



III PRAVILNIK O UTVRðIVANJU UMJETNIČKIH PODRUČJA 

Umjetničke akademije zagrebačkog Sveučilišta suglasne su u zahtjevu za normiranjem i reguliranjem 
područja njihove djelatnosti te upućuju zajednički prijedlog ministru i rektoru za donošenje Pravilnika 
o utvrñivanju umjetničkih područja. 

O ovom prijedlogu Akademija likovnih umjetnosti uputila je dopis ostalim akademijama, Ministarstvu 
znanosti i tehnologije, Sveučilištu u Zagrebu i Rektorskom zboru 27.3.1998. 

Isti dopis upućuje se ponovno Ministarstvu znanosti i tehnologije i Senatu zagrebačkog Sveučilišta 
29.4.1998. 

Isti dopis upućujemo Senatu zagrebačkog Sveučilišta 19.5.1998. 

Do danas nismo na žalost dobili nikakva odgovora. 

OSTALE PRIMJEDBE 

Umjetničke akademije očituju se takoñer na još neke manjkavosti u ZVU i njegovo proizvoljno 
tumačenje od strane Sveučilišta. 

a) brisanje članka 77. stavak 2. ZVU 

Upućuje se zahtjev putem rektora Sveučilišta u Zagrebu te ministra znanosti i tehnologije 
zakonodavcu za brisanjem članka 77. stavak 2. Zakona o visokim učilištima. Akademije drže navedeni 
stavak zakona neosnovanim. 

Članak 77. stavak 2. ZVU glasi (citat): 

- stavak l. “Kada su posrijedi nastavni predmeti iz područja koje može predavati samo umjetnik, u 
znanstveno-nastavno zvanje može se izabrati osoba koja ne ispunjava uvjete za izbor u znanstveno 
zvanje ako ima sposobnost i dostignuća koja odgovaraju uvjetima i kriterijima za stjecanje znanstveno-
nastavnih zvanja utvrñenih ovim Zakonom". 

- stavak 2."Odluku o izboru donosi stručno vijeće visokog učilišta uz suglasnost stručnog vijeća 
Sveučilišta". 

To znači da jedino nastavnici zaposleni na umjetničkim akademijama moraju biti prilikom izbora u 
znanstveno-nastavno zvanje docent i izvanredni profesor potvrñivani ne samo od akademijskog vijeća, 
Matičnog povjerenstva nego i uz suglasnost Senata. 

U praksi se pokazalo da Senat prilikom davanja suglasnosti zapravo vrši reviziju postupka što nije 
njegova nadležnost predviñena samim Statutom Sveučilišta. Takoñer produžuje se nepotrebno 
postupak izbora. 

Ovaj članak umjetničke akademije smatraju diskriminacijskim u odnosu na postupke izbora na svim 
ostalim fakultetima, za koje Senat ne donosi suglasnost u izboru za znanstveno- 

-nastavno zvanje docent i izvanredni profesor. 

Podržava se zakonska odredba koja vrijedi za sve članice Sveučilišta u kojoj Senat, a u okviru svoje 
nadležnosti, potvrduje izbor u zvanje redoviti profesor, kako u znanstvenim područjima, tako i u 
području umjetnosti, a kako je predviñeno i člankom 33. Statuta Sveučilišta i člankom 111. ZVU. 

b) Proizvoljno korištenje izraza koji nisu sukladni ZVU 



Sveučilište u Zagrebu, posebice Senat i Odbor za evidenciju kadrova, u svojim pismenima koji se tiču 
izbora u znanstveno-nastavna zvanja proizvoljno koriste izraze koji nisu sukladni Zakonu o visokim 
učilištima, a to za posljedicu ima pravnu nesigurnost za one na koje se odnose, a to su nastavnici u 
znanstveno-nastavnim zvanjima u umjetničkom području. To su izrazi “umjetničko-nastavno zvanje" i 
“umjetničko zvanje". Osim što ZVU ne pozna pojam umjetničko-nastavno zvanje, ako mi poznamo 
Zakon i provedemo ga, tumačit ćemo to kao nastavno zvanje u području umjetnosti. Suvišno je 
navoditi da se radi o zvanju predavač i viši predavač. 

Meñutim, Sveučilište koristi pojam “umjetničko-nastavno zvanje" umjesto “znanstveno- nastavno 
zvanje u području umjetnosti". 

Zakon predviña isključivo “znanstveno-nastavno zvanje u umjetničkom području". 

U Zakonu o visokim učilištima, članak 2. stavak 5, pojmovno se odreñuje što je umjetnička akademija. 
Zakon kaže daje to “visoko učilište u sastavu Sveučilišta koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije, 
znanstveni i umjetnički rad u jednom ili više znanstvenih, obrazovnih i umjetničkih područja". 

Isto tako članak 77. Zakona govori o području koje može predavati samo umjetnik, pa kaže da se, 
kada su posrijedi nastavni predmeti iz područja koje može predavati samo umjetnik, u znanstveno-
nastavno zvanje može izabrati osoba...... 

Što se tiče Zakona općenito, ne misli se samo na ZVU, već i na ostale zakone kojima je u širem smislu 
djelatnost regulirana, te posebice na Zakon o upravnom postupku koji se odgovarajuće primjenjuje i u 
postupcima izbora u zvanja, a čija se osnovna načela ovimo čine upitnima. 

  

DEKAN ALU 

red. prof. Dubravka Babić 

 


