
Z A P I S N I K 
7. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 1998/99. održane 2. ožujka 1999. 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 Akademije dramske umjetnosti prof. Maja Rodica Virag  
8. dekanica Akademije likovnih umjetnosti prof. Dubravka Babić  
9. dekanica Arhitektonskog fakulteta prof. dr. sc. Hildegard Auf-Franić  
10. prodekan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta dr. sc. Mladen Heñever (zamjenjuje dekanicu 

prof. dr. sc. Ljiljanu Igrić)  
11. prodekan Ekonomskog fakulteta prof. dr. sc. Goroslav Keller (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. 

Borisa Vukonića)  
12. dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva prof. dr. sc. Slavko Krajcar  
13. dekanica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije prof. dr. sc. Stanka Zrnčević  
14. dekan Fakulteta organizacije i informatike prof. dr. sc. Boris Aurer  
15. dekan Fakulteta prometnih znanosti prof. dr. sc. Čedomir Ivaković  
16. dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje prof. dr. sc. Mladen Franz  
17. prodekan Fakulteta za fizičku kulturu prof. dr. sc. Milan Blašković (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. 

Bojana Matkovića)  
18. dekan Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta prof. dr. sc. Nikola Kujundžić  
19. dekan Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Mirko Gojmerac  
20. prodekan Geodetskog fakulteta prof. dr. sc. Tomislav Bašić (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. 

Teodora Fiedlera)  
21. dekan Geotehničkog fakulteta prof. dr. sc. Ivan Gotić  
22. prodekanica Grañevinskog fakulteta prof. dr. sc. Dubravka Bjegović (zamjenjuje dekana prof. dr. 

sc. Željka Korlaeta)  
23. dekan Grafičkog fakulteta prof. dr. sc. Stanislav Bolanča  
24. dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta prof. dr. sc. Tomislav Ivančić  
25. dekan Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Zvonko Kusić  
26. dekan Metalurškog fakulteta prof. dr. sc. Ante Markotić  
27. dekan Muzičke akademije prof. Tonko Ninić  
28. dekan Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Uroš Dujšin  
29. dekan Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Damir Karlović  
30. prodekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta prof. dr. sc. Ivan Vicković (zamjenjuje dekana 

prof. dr. sc. Ivana Gušića)  
31. dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta prof. dr. sc. Darko Mayer  
32. dekan Stomatološkog fakulteta prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov  
33. dekan Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Joso Vukelić  
34. dekan Tekstilno-tehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Drago Katović  
35. prodekan Učiteljske akademije Filip Ćurić (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Ivana de Zana)  
36. dekan Veterinarskog fakulteta prof. dr. sc. Zdenko Biñin  
37. članica Predsjedništva Studentskog zbora Jasminka Cindrić, studentica  
38. član Predsjedništva Studentskog zbora Domagoj Kačan  
39. član Predsjedništva Studentskog zbora Ivica Ravić, student  
40. član predsjedništva Studentskog zbora Saša Žugaj, student 

Odsutni članovi:  



41. dekan Fakulteta političkih znanosti prof. dr. sc. Vlatko Mileta (ispričao se)  
42. predsjednik Studentskog zbora Mario Panjičko, student (ispričao se)  
43. zamjenik predsjednika Studentskog zbora Krešimir Bračić, student (ispričao se)  

Sjednici još prisustvuju: 

• pomoćnik ministra znanosti i tehnologije prof. dr. sc. Ivica Mandić  
• prof. dr. sc. Branko Despot, predsjednik povjerenstva za ocjenu prijedloga za dodjelu počasnog 

zvanja professor emeritus prof. dr. sc. Danilu Pejoviću  
• predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić  
• članica Glavnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja prof. dr. sc. Sibila 

Jelaska  
• prof. dr. sc. Jasenka Jelenčić, prodekanica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije i 

predsjednica Povjerenstva za izradu prijedloga pravilnika o poslijediplomskim studijima  
• predsjednik Stručnog vijeća Hrvatskih studija prof. dr. sc. Tihomil Maštrović  
• zamjenik voditelja Hrvatskih studija prof. dr. sc. Ivan Koprek, dekan Filozofskog fakulteta Družbe 

Isusove  
• iz stručne službe Rektorata Stjepan Lice, Ana Ružička i Branka Römer  
• predstavnici tiska i elektroničkih medija  

Predsjedava rektor prof. dr. sc. Branko Jeren. 

*** 

Rektor je pozdravio prisutne, a posebno pomoćnika ministra znanosti i tehnologije prof. dr. sc. Ivicu 
Mandića, zatim prof. dr. sc.Branka Despota - predsjednika povjerenstva za ocjenu prijedloga za 
dodjelu počasnog zvanja professor emeritus prof. dr. sc. Danilu Pejoviću, predstavnike Nezavisnog 
sindikata znanosti i visokog obrazovanja prof. dr. Sibilu Jelasku i Vilima Ribića, predsjednicu 
Povjerenstva za izradu prijedloga pravilnika o poslijediplomskim studijima prodekanicu Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije prof. dr. Jasenku Jelenčić te predstavnike tiska i elektroničkih 
medija. Sa zadovoljstvom je izvijestio da je izabrana ministrica znanosti i tehnologije prof. dr. sc. 
Milena Žic-Fuchs, red. prof. Filozofskog fakulteta. Obavijestio je potom i o svome sastanku s 
ministricom. Predložio je zatim da se s dnevnog reda navedenog u pozivu skine 8. točka: 
Nostrifikacije, dok Sveučilište s Ministarstvom znanosti i tehnologije ne utvrdi mjerodavnost za 
rješavanje priznavanja stranih diploma stečenih na stručnim studijima. 

Senat je u ime ministrice znanosti i tehnologije pozdravio prof. dr. sc. Ivica Mandić. Obavijestio je o 
prijedlogu ministrice da se sastane sa Senatom 10. ožujka 1999. u 13 sati (mjesto će se utvrditi 
naknadno). Na tom bi se sastanku razgovaralo o aktualnim problemima visokih učilišta, a posebno o 
financijskim problemima, o informatizaciji Sveučilišta i nostrifikaciji diploma. 

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

d n e v n i   r e d : 

1. Tematska točka: Pravilnik o poslijediplomskom studiju  
2. Izvršenje odluka i prihvaćanje zapisnika 6. sjednice Senata u ak. god. 1998/99.održane 2. 

veljače 1999.  
3. Obavijesti  
4. Izbori:  
 a) Izbor prof. dr. sc. Danila Pejovića u počasno zvanje professor emeritus  
 b) Potvrda izbora u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora  
 c) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora na vrijeme od pet 

godina  
 d) Davanje suglasnosti na izbor umjetnika u znanstveno-nastavna zvanja  
5. Nastava i studenti  
 a) Raspis natječaja za dodjelu rektorove nagrade 
 b) Upisi  



 c) Dodiplomski studiji 
6. Poslijediplomski studiji i doktorati  
7. Meñunarodna suradnja  
8. Znanstveno-nastavna literatura  
9. Razno  

*** 

1. Tematska točka: Pravilnik o poslijediplomskom studiju 

Rektor je u uvodnom izlaganju istaknuo da je tekst nacrta pravilnika samo predložak za raspravu o 
načelima koja su izražena u pojedinim člancima tog nacrta. Tekst o kojem se ovdje raspravlja nije onaj 
koji je pripremilo Povjerenstvo za izradu pravilnika o poslijediplomskom studiju. Uprava Sveučilišta 
ocijenila je da je bitno - radi brige o budućnosti našeg Sveučilišta - u takvom pravilniku ponuditi svoja 
stajališta usmjerena tome cilju. Ovaj tekst nije izravno namijenjen javnoj raspravi po fakultetima, iz 
njega valja samo iščitati načela, i na Senatu konsenzusom utvrditi koja načela ovo Sveučilište 
prihvaća kao svoja polazišta za izradu pravilnika, prepustiti oblikovanje pravilnika stručnjacima za taj 
posao, takav pravilnik razmotriti na Senatu pa ga tek tada, prihvali li ga Senat, proslijediti dalje na 
raspravu po fakultetima. 

Načela koja se danas nude na raspravu jesu ova: 

A. Uvoñenje bodovnog sustava u poslijediplomskom školovanju koji otvara priključak prema 
europskim akademskim razmjenama,  

B. Ureñenje odnosa veleučilišnih i sveučilišnih studija s obzirom na poslijediplomsku naobrazbu,  
C. Ustroj doktorskog studija te odnos prema drugim oblicima poslijediplomske naobrazbe,  
D. Fleksibilnost studijskih programa do razine individualnog pristupnika. Naime, izborom iz dviju 

bodovnih skupina (prve i druge bodovne skupine) na pojedinim visokim učilištima odnosno 
Sveučilištu može se organizirati onoliko studijskih programa koliko ima pristupnika. Prema ranijoj 
poslijediplomskoj naobrazbi te suprotno od trenutnih oblika nekih obnovljenih poslijediplomskih 
studija koji se zatvaraju unutar pojedinih ogranaka ili/i grana, ponuñeni nacrt otvara širu 
mogućnost predmetne naobrazbe pristupnika.  

E. Izvedbu studija na stranim jezicima,  
F. Moguću promjenu u strukturi disertacije odnosno magistarskog rada  
G. Potrebu nezavisnog iskazivanja pokazatelja znanstvene aktivnosti na znanstvenim 

poslijediplomskim studijima kao preduvjet završnog rada  
H. Kvalifikacijski doktorski ispit  
I. Pismeni ispiti na poslijediplomskom studiju. 

* 

U raspravi su sudjelovali: B. Aurer, rektor, I. Vicković, V. Franz, Z. Mustapić, M.Gojmerac, S. Krajcar, 
U. Dujšin, S. Zrnčević, T. Ninić, T. Ivančić, pomoćnik ministra I. Mandić, V. Jerolimov, H. Auf-Franić i 
Č. Ivaković. Iznesena su ova stajališta: 

- Pozdravljena je nakana promoviranja novih kriterija radi podizanja kvalitete poslijediplomskih studija i 
uvoñenje bodovnog sustava radi približavanja europskom obrazovnom sustavu, ali je upozoreno da su 
potrebne dalekosežnije reforme sveučilišnih studija u cjelini želimo li postati kompatibilni s Europom. 

- Usporeñen je pravilnik koji je pripremilo Povjerenstvo s ovim koji je ponudila sveučilišna Uprava: 
pravilnik Povjerenstva bio je općenitiji, s manje ograničenja, fleksibilniji. 

- Upozoreno je na neostvarivost pojedinih odredbi novog teksta pravilnika za pojedine fakultete, 
osobito onih koje poslijediplomske znanstvene studije vežu za grane znanosti, a ne za polja, a 
posebno je pak napomenuto kako hrvatska klasifikacija područja i polje znanosti nije uravnotežena a 
nije u potpunosti ni podudarna sa svjetskom.  

- Izražena je sumnja može li se s toliko mnogo pravila definirati dobar poslijediplomski studij. 



- Pravilnik je uputa za ponašanje i fakultetima i studentima - ne škodi što je opširan. 

- Pravilima poslijediplomskih studija treba potaknuti mlade da se bave stručnim i znanstvenim radom 
sa što manje ograničenja. 

- U pravilniku valja naći svoje mjesto i umjetnički poslijediplomski studij a trebalo bi predvidjeti i 
mogućnost stjecanja doktorata u umjetnosti. 

- Odnos polja i grana kao sadržaja poslijediplomskih studija vrlo je važan. Uska specijalizacija nije za 
znanstvenika. Treba donijeti pravilnik koji će nam biti na ponos, boriti se za kvalitetu i strogoćom, ne 
zaradi novca, nego zaradi ljudskog dostojanstva. 

- Definitivno valja ograničiti mogućnost miješanja znanstvenog i stručnog poslijediplomskog studija: ne 
može se prijeći sa stručnog na znanstveni poslijediplomski studij, ne može se pristupiti 
poslijediplomskom znanstvenom studiju nakon završenog četverogodišnjeg stručnog studija. 

- Pravilnik je sastavljen po mjeri prirodnih znanosti i ne odgovara društvenim i humanističkim 
znanostima. Pravilnik meñutim mora biti takav da bude primjenljiv na čitavom Sveučilištu. 

- Pojedini članci Pravilnika ograničavaju slobodu specifičnosti pojedinih poslijediplomskih studija. 

- Ekstremno fleksibilni sadržaji poslijediplomskih studija omogućuju da ti studiji postanu 
individualizirani, da svaki student studira na "svom" poslijediplomskom studiju. Postavlja se meñutim 
pitanje tko će takve studije financirati. 

- Uredu za poslijediplomske studije na Sveučilištu dane su prevelike ingerencije - teško da će ih moći 
svladati. 

- Specifične situacije pojedinih poslijediplomskih studija - i stručnih, i znanstvenih, i umjetničkih - jesu u 
tome tko mogu biti njihovi polaznici. Prema svemu uskoro bi moglo doći u pitanje izvoñenje 
znanstvenih poslijediplomskih studija jer se ionako mladi znanstvenici zbog blokiranja radnih mjesta 
na Sveučilištu neće imati gdje zapošljavati, a fakulteti će uskoro ostati bez asistenata. 

- Doktorskih postupaka ne bi više smjelo biti bez doktorskih studija. 

- 21 stavak Zakona o visokim učilištima bavi se poslijediplomskim studijima, zbog čega sedamdesetak 
članaka u Pravilniku ne treba smatrati preopširnima. 

* 

Nakon gotovo dva sata rektor je zaključio raspravu. Na rektorov prijedlog Senat je donio ovaj  

z a k l j u č a k : 

Fakultetima se upućuje na raspravu kratak popis načela na kojima bi trebalo utemeljiti pravilnik o 
poslijediplomskim studijima na Sveučilištu. 

Na sjednici Senata u travnju utvrdit će se zajednička načela na temelju kojih će se pripremiti prijedlog 
pravilnika. 

*** 

2. Izvršenje odluka i prihvaćanje zapisnika 4. sjednice Senata u ak. god. 1998/99. održane 1. 
prosinca 1998.  



Rektor je izvijestio da su svi zaključci i odluke 6. sjednice Senata administrativno provedeni, osim 
zaključka o održavanju posebne sjednice Senata posvećene raspravi o financijskim problemima 
visokih učilišta (točka Razno, pod c, str. 12. zapisnika). 

Na 6. je sjednici nakon rasprave o tematskoj točki: Počasno znanstveno-nastavno zvanje professor 
emeritus zaključeno da će se na osnovi predloženog materijala, koji je u cijelosti prihvaćen kao 
podloga za pravilnik, za današnju sjednicu pripremitii taj pravilnik za prihvaćanje. Pravilnik je 
pripremljen i pravodobno dostavljen. 

Prorektor prof. dr. sc. Vlado Leko upozorio je na dvije mogućnosti sadržaja sadašnjeg članka 9. 
Pravilnika: hoće li se doživotna naknada na koju ima pravo professor emeritus utvrditi 

1. kako je navedeno u tekstu Pravilnika, tj. u iznosu 20% od bruto plaće koja je visokom učilištu u 
tekućem mjesecu doznačena iz proračuna za zvanje redovitog profesora u kojem je professor 
emeritus umirovljen, ili 

2. u iznosu 20% od bruto plaće koja pripada zaposleniku rasporeñenom u prvi platni razred temeljem 
Zakona o plaćama službenika i namještenika u javnim službama (NN, 74/1994) 

Nakon rasprave o sadržaju članka 9, u kojoj su sudjelovali: S. Krajcar, prorektor V. Leko, rektor i N. 
Kujundžić  

z a k l j u č e n o   j e:  

Članak 9. Pravilnika oblikovat će se tako da svi profesori izabrani u zvanje professor emeritus dobivaju 
doživotnu naknadu u istom iznosu. 

Taj će se iznos utvrditi kao 20% od bruto plaće koja pripada zaposleniku rasporeñenom u prvi platni 
razred temeljem Zakona o plaćama službenika i namještenika u javnim službama. 

Tako izmijenjeni Pravilnik ponudit će se Senatu na prihvaćanje na sjednici u travnju.  

* 

U daljnjoj raspravi rektor je obavijestio da je danas 467 živih umirovljenih profesora sa Sveučilišta u 
Zagrebu potencijalnih kandidata za izbor u zvanje professor emeritus. O tome valja voditi brigu pri 
oblikovanju posebne odluke kojom će se urediti izbor predloženika za to počasno zvanje umirovljenih 
prije donošenja ovog pravilnika. 

* 

Z a k l j u č e n o   j e: 

Prihvaća se zapisnik 6. sjednice Senata u ak. god. 1998/99.od 2. veljače 1999. 

Za sjednicu Senata u travnju predložit će se za prihvaćanje Pravilnik u kojem će 9. točka biti 
oblikovana prema današnjem zaključku.  

3. Obavijesti 

Rektor je iznio ove obavijesti: 

- S ministricom znanosti i tehnologije sastao se dan nakon njezina imenovanja i upoznao je s 
ključnim problemima (proračun, financiranje matična povjerenstva i dr.). Prema svemu, suradnja 
Ministarstva i Sveučilišta bit će ubuduće puno intenzivnija (održavanje redovitih radnih kolegija 
ministrice i njezinih pomoćnika s rektorom i prorektorima). 



- U vijećnici je izviješena slika prethodnoga rektora M. Šunjića. Na poziv rektora B. Jerena 
dekanica Akademije likovnih umjetnosti D. Babić biranim je riječima promovirala portret i govorila o 
njegovu autoru prof. Josipu Bifelu. 

- Uprava Sveučilišta priprema pismo ministru privatizacije kojim će zatražiti prioritet za kupnju 
dionica javnih poduzeća jer djelatnici Sveučilišta dosad nisu mogli sudjelovati u privatizaciji. 

- Upravno vijeće Sveučilišta moli dekane da dostave svoja očitovanja glede poslovanja - od 33 
dekana dosad je odgovorilo 14. 

- Nacionalno vijeće uputilo je Sveučilištu upit o inicijativi za buduće ustrojstvo Ekonomskog 
fakulteta. Budući da se o politici razvitka Sveučilišta može raspravljati samo na Senatu, o tome će 
Senat raspravljati detaljno na idućoj sjednici. 

- Studentski zbor upozorio je o problemima u vezi sa zdravstvenim osiguranjem studenata iz 
Bosne i Hercegovine. Dopis Studentskog zbora proslijedit će se Ministarstvu znanosti i tehnologije s 
molbom da hitno intervenira kako bi se te poteškoće riješile. 

- Ministrima vanjskih poslova zemalja Europske unije rektor je uputio pismo kojim ih obavještava 
da je Sveučilište u Zagrebu zbog političkih razloga isključeno iz europskih znanstvenim programa. 
Upozorio je da je to u suprotnosti s dokumentom Magna charta europskih sveučilišta 

- Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta u Rektoratu nije uspio. Od pet radnih mjesta za koje 
je raspisan natječaj samo jedna osoba zadovoljava za mjesto stručnog suradnika. Prije prijama na rad 
prijeći će psihološke testove. 

- U studentskoj javnosti kolaju glasine kako će se zbog Vojnih igara skratiti semestar, odgoditi ispitni 
rokovi i dopustiti bezuvjetni upis u idući semestar. O tome nema ni govora - sve aktivnosti fakulteta 
odvijaju se prema unaprijed utvrñenom rasporedu utvrñenom na Senatu koji Vojne igre neće 
niukoliko poremetiti.  

- Održana svečana sjednica Fakultetskog vijeća Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 
povodu 50. obljetnice studija stomatologije; Stomatološki fakultet dodijelio je Povelju Sveučilištu za 
osobit doprinos razvoju studija stomatologije  

- Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu najavljuje svečano obilježavanje svoje 
80. obljetnice dana 12. listopada 1999. 

- Na 5. sjednici Senata 12. siječnja 1999. obavješteno je o raspisu natječaja za projekte za dodjelu 
nagrade Henry Ford za očuvanje i zaštitu prirodne i kulturne baštine - Henry Ford European 
conservation Award . Sada je Sveučilištu dostavljena šira obavijest o povijesti te nagrade i o 
dobitnicima od 1984. nadalje (god. 1995/96. posebna nagrada dodijeljena je Ranki Sekulić iz 
Hrvatske) - obavijest se može dobiti na uvid u Uredu za meñunarodnu suradnju. 

- Upravni odbor obnovljene Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti objavio javni 
natječaj za potpomaganje: izdavačke djelatnosti na području znanosti i umjetnosti, organiziranja 
znanstvenih skupova, razvijanja znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada, otkupa umjetnina, 
nagrañivanje značajnih dostignuća na području znanosti i umjetnosti, pomoć mladim znanstvenicima 
odnosno umjetnicima u obliku stipendija ili jednokratne pomoći. Obrazloženi prijedlozi pojedinaca, 
skupina, udruga i znanstvenih i umjetničkih institucija primaju se do 30. travnja 1999. 

- Ministarstvo znanosti i tehnologije raspisalo je natječaj za stipendije Ministarstva vanjskih 
poslova Republike Italije za akademsku godinu 1999/2000. Rok za predaju prijava Ministarstvu 
znanosti i tehnologije je 31. ožujka 1999. Detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Ministarstvu znanosti i 
tehnologije. 

- Raspisan natječaj za The Franklin Institute Awards: 



- The Bower Award and Prize for Achievement in Science 

- The Bower Award for Business Leadership 

- The Benjamin Franklin Medals 

Obrazložene prijedloge treba dostaviti do 30. svibnja 1990. 

Detaljnije obavijesti u Uredu za meñunarodnu suradnju u Rektoratu. 

- Za rektora Sveučilišta u Rijeci izabran je na Sveučilišnom senatu dana 11. veljače 1999. dr. sc. 
Josip Brnić, red. prof. Tehničkog fakulteta u Rijeci. Obnašanje četverogodišnjeg mandata novi će 
rektor započeti 1. ožujka 1999. 

- Rasprava o etičkom kodeksu planira se na tematskoj točki Senata u svibnju. Rok za dostavu 
primjedaba i prijedloga je 14. travnja. Održan je sastanak s prof. Tomislavom Ladanom koji je 
zamoljen da ponudi pročišćeni pojmovnik izraza koji bi odgovarali hrvatskom jeziku. 

* 

Dekan M. Gojmerac podsjetio je na obilježavanje 125. obljetnice modernog Sveučilišta. Rektor je 
pozvao Filozofski fakultet, Katolički bogoslovni fakultet, Medicinski fakultet, Pravni fakultet i umjetničke 
akademije da se pridruže planiranju te obljetnice. 

* 

Prorektorica H.J. Mencer iznijela je ove obavijesti:: 

- Sveučilišna anketa provedena je prema zaključku Senata i uputama Povjerenstva za provedbu 
ankete. Listići su optički očitani i statistički osnovno obrañeni. Sutra će se Povjerenstvo sastati s 
prodekanima za nastavu u vezi s daljnjom interpretacijom rezultata ankete. Na sljedećoj sjednici Senat 
će, vjerojatno, dobiti uvid u konačne rezultate. Na ovu se obavijest nadovezao rektor izvješćem o 
troškovima Fakulteta elektrotehnike i računarstva za kumulativnu obradu rezultata i o troškovima 
Sveučilišta (tiskanje i priprema). Kako je prije provedbe ankete dogovoreno da će svaki fakultet 
proporcionalno sudjelovati u troškovima, zamolio je FER i Sveučilište da svakom fakultetu dostave 
račun za njegov dio troškova. 

- Na pismo koje se može smatrati i poticajem za raspravu o ECTS-u (bodovnom sustavu) pristiglo je 
mnogo odgovora - fakulteti su jako zainteresirani za te promjene radi ostvarivanja mobilnost i 
studenata i nastavnika i u nas - osobito Akademija likovnih umjetnosti, Prirodoslovno-matematički 
fakultet, Filozofski fakultet, Grañevinski fakultet, Fakultet za fizičku kulturu, Medicinski i Šumarski 
fakultet, a neki su se prodekani i sami uključili u rad povjerenstva. Povjerenstvo je razmotrilo odgovore 
na upitnik i ovih će dana predložiti daljnje djelovanje. 

* 

Prorektor D. Milanović obavijestio je da su sve pripreme za ovogodišnju Smotru privedene 
pravodobno kraju.- danas se dekanima uručuje plakat i pozivnica. Do Smotre će biti tiskano 7.000 
Vodiča za brucoše. Zahvalio je Ministarstvu znanosti i tehnologije te sponzorima koji su osigurali 
sredstva potrebna za Smotru. Ove će godine jedan štand biti na raspolaganju ostalim hrvatskim 
sveučilištima za njihov propagandni materijal o njihovim visokim učilištima i studijima koje 
nude.Zamolio je fakultete da učine sve potrebno kako bi njihovo predstavljanje na 3. smotri Sveučilišta 
bilo što uspješnije. 

* 

Prorektor V. Leko iznio je ove obavijesti: 



- dana 15. veljače prema zaključku sjednice Senata od 2. veljače 1999. održan je sastanak s čelnicima 
i tajnicima visokih učilišta posvećen razmatranju Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o porezu na 
dohodak (tumačenju i mišljenju s težištem na novom načinu oporezivanja honorara) i Kolektivnog 
ugovora za znanost i visoko obrazovanje (tumačenju i mišljenjima). Sastanku su prisustvovali 
predstavnici Ministarstva financija (Katica Amidžić-Peročević), Ministarstva znanosti i tehnologije 
(Stanislava Rogić i Predrag Vrabec) i Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja (Vilm Ribić 
i Krešimir Rožman). U raspravi su u ime Ministarstva znanosti i tehnologije sudjelovali i Mirna Berat i 
prof. dr. sc. S. Krajcar. Zapisnik sastanka poslan je na autorizaciju K. Amidžić-Peročević i V. Ribiću.. 
Bitne izmjene Zakona o porezu na dohodak tiču se neoporezivog dijela dohotka, povećanja faktora 
osobnih odbitaka za uzdržavane članove obitelji i djecu, povećanja osnovnog osobnog odbitka, 
uvoñenja 25% priznatih (paušalnih) troškova pri oporezivanju prihoda od povremene samostalne 
djelatnosti. K. Amidžić-Peročević je govorila i o tome da nastavnička djelatnost profesora na 
fakultetima izvan matičnog, tj. onog na kojem su u radnom odnosu, ne spada u samostalnu, već u 
nesamostalnu djelatnost, pa osobe koje obavljaju takvu nastavničku djelatnost nisu obveznici PDV-a. 
O Kolektivnom ugovoru izvijestio je V. Ribić - zaposlenici u znanosti dobili su skup svojih prava čije 
ostvarivanje više nije prepušteno volji pojedinca. Sve nejasnoće u vezi s primjenom Kolektivnog 
ugovora zainteresirani mogu raščistiti obraćanjem Povjerenstvu za tumačenje Ugovora u kojoj su 
Krešimir Rožman i dr. Delko Barišić s Instituta "Ruñer Bošković" te Stanislava Rogić i P. Vrabec iz 
Ministarstva znanosti i tehnologije. 

- visokim učilištima Rektorat je uputio pismo sa zamolbom da dostave podatke o izvršenju proračuna 
za 1998. kako bi se na Sveučilištu imali objedinjeni podaci o tome što je planirano, a što je ostalo 
neizvršeno  

* 

Z a k l j u č e n o je: 

Obavijesti rektora, dekana M. Gojmerca, prorektora H.J. Mencer, D. Milanovića i V. Leke primaju se 
na znanje. 

*** 

4. Izbori  

a) Dodjela počasnoga zvanja professor emeritus 

Na inicijativu Vijeća Filozofskog fakulteta da se počasno znanstveno-nastavno zvanje professor 
emeritus dodijeli prof. dr. sc. Danilu Pejoviću rektor prof. dr. sc. Branko Jeren imenovao je 
povjerenstvo za ocjenu prijedloga u sastavu: predsjednik dr. sc. Branko Despot, red. prof. Filozofskog 
fakulteta, te članovi dr. sc. Hotimir Burger, red. prof Filozofskog fakulteta, dr. sc. Zvonko Posavec, red. 
prof. Fakuzlteta političkih znanosti, dr. sc. Ante Pažanin, red. prof. Fakulteta političkih znanosti, i dr. sc. 
Srñan Lelas, red. prof. prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Prijedlog je biranim riječima obrazložio 
predsjednik povjerenstva dr. sc. Branko Despot.. Ovo je njegov govor: "Filozofija nije niti nešto puko 
privatno niti nešto puko javno. Pripadajući bivstvu čovjeka ona je nastojanje da se zbližimo, 
postanemo prisni s onim bitnim u svemu što jest i što može biti. Filozofija ne koristi nikome i ne služi 
ničemu. Njezina je unutrašnja svrha da omogući istinski, dobar i pravedan bitak - život kako pojedincu 
tako i zajednici. Rijetki su oni koji odista filozofiraju. Čine li to pak kao profesori . a profesor je onaj tko 
glasno, slobodno i otvoreno iznosi (non solum fateri, sed etiam profiteri) ono što mu je od bitnih uvida 
u dio palo - onda oni imaju na Sveučilištu izvršavati najviši zadatak koji čovjek uopće može preuzeti: 
da odgajaju i obrazuju neroñenu duhovnu mladost u skladu s izviñenom bitnom istinom. Profesor 
filozofije dr. Danilo Pejović takav je, upravo naš izuzetnik čijom su se duhovnom djelatnošću, 
nastavnom i spisateljskom, naš Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet, Sveučilište i šira kulturna zbilja 
uspjeli dovinuti do svijesti i sebesvijesti onog bitnog u suvremenosti. Emeritus derivirano znači: onaj 
tko je odslužio, izslužio, umirovljenik; izvorno, naprotiv, znači onaj koji je stekao, polučio, dobio, 
zavrijedio, jednom riječi, zaslužan, a time nenadoknadiv i nenadomjestiv čovjek. 



Zadovoljstvo mi je, čast mi je i ponosan sam na to da kao predsjednik povjerenstva imam priliku 
Senatu našega Sveučilišta, danas, predložiti da prof. dr. Danilu Pejoviću dodijeli počasno zvanje i 
titulu professor emeritus."  

Senat je aklamacijom prihvatio prijedlog i donio ovu  

O D L U K U 

Prof. dr. sc. Danilu Pejoviću, umirovljenom redovitom profesoru Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, dodjeljuje se počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus. 

* 

b) Potvrda izbora u trajno 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 

Potvrñuje se izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora:  

1. dr. sc. Ive Čikeša, Medicinski fakultet, područje biomedicinskih znanosti znanosti, polje kliničkih 
medicinskih znanosti - interna medicina 
2. dr. sc. Daniela Derežića, Medicinski fakultet, područje biomedicinskih znanosti znanosti, polje 
kliničkih medicinskih znanosti - urologija 
3. prof. Valtera Dešpalja, Muzička akademija, područje umjetnosti, polje glazbene umjetnosti 
4. dr. sc. Ivana Gušića, Prirodoslovno-matematički fakultet, područje prirodnih znanosti, polje 
geoznanosti 
5. dr. sc. Ane Jo-Osvatić, Medicinski fakultet, područje biomedicinskih znanosti znanosti, polje 
temeljnih medicinskih znanosti - anatomija 
6. prof. Anñelka Klobučara, Muzička akademija, područje umjetnosti, polje glazbene umjetnosti 
7. dr. sc. Ivice Kostovića, Medicinski fakultet, područje biomedicinskih znanosti znanosti, polje 
temeljnih medicinskih znanosti - neuroloznanost 
8. dr. sc. Adolfa Malića, Fakultet prometnih znanosti, područje prirodnih znanosti, polje geoznanosti 
9. dr. sc. Zvonimira Marekovića, Medicinski fakultet, područje biomedicinskih znanosti, polje kliničkih 
medicinskih znanosti - urologija 
10. dr. sc. Ljerke Marković, Prirodoslovno-matematički fakultet, područje prirodnih znanosti, polje 
biologije 
11. dr. sc. Milana Matijevića, Učiteljska akademija, područje društvenih znanosti, polje odgojnih 
znanosti 
12. dr. sc. Hrvoja Mazije, Veterinarski fakultet, područje biomedicinskih znanosti, polje veterinarske 
medicine 
13. dr. sc. Nade Pleše, Prirodoslovno-matematički fakultet, područje prirodnih znanosti, polje biologije 
14. dr. sc. ðurñice Vasilj, Agronomski fakultet, područje biotehničkih znanosti, polje agronomije 
15. dr. sc. Ane Votava-Raić, Medicinski fakultet, područje biomedicinskih znanosti, polje kliničkih 
medicinskih znanosti - pedijatrija 

* 

c) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora na vrijeme od pet godina 

Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñivanje kadrova, koji je obrazložio prorektor prof. dr. sc. 
Dragan Milanović, Senat je jednoglasno donio ovu 

O D L U K U 



Potvrñuje se izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora na vrijeme od pet 
godina ovih predloženika: 

1. dr. sc. Fikrete Bahtijarević-Šiber, Ekonomski fakultet, područje društvenih znanosti, polje 
ekonomije 
2. dr. sc. Zlatana Bajraktarevića, Prirodoslovno-matematički fakultet, područje prirodnih znanosti, 
polje geoznanosti 
3. dr. sc. Ive Bićanića, Ekonomski fakultet, područje društvenih znanosti, polje ekonomije 
4. dr. sc. Milana Galovića, Tekstilno-tehnološki fakultet, područje društvenih znanosti, polje 
politologije 
5. dr. sc. Tomislava Franje Hajnžića, Stomatološki fakultet, polje biomedicinskih znanosti, polje 
kliničkih medicinskih znanosti - pedijatrija 
6. dr. sc. Vladimira Jelaske, Prirodoslovno-matematički fakultet, područje prirodnih znanosti, polje 
geoznanosti 
7. dr. sc. Frana Jelušića, Fakultet prometnih znanosti, područje tehničkih znanosti, polje tehnologije 
prometa 
8. dr. sc. Mladena Juračića, Prirodoslovno-matematički fakultet, područje prirodnih znanosti, polje 
geoznanosti 
9. dr. sc. Želimira Kurtanjeka, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, područje tehničkih znanosti, polje 
kemijskog inženjerstva 
10. dr. sc. Ivana Legca, Fakultet prometnih znanosti, područje tehničkih znanosti, polje tehnologije 
prometa 
11. dr. sc. Olgu Lulić-Dukić, Stomatološki fakultet, područje biomedicinskih znanosti, polje 
stomatologije 
12. dr. sc. Ladislava Palinkaša, Prirodoslovno-matematički fakultet, područje prirodnih znanosti, 
polje geoznanosti 
13. dr. sc. Zinku Pavletić, Prirodoslovno-matematički fakultet, područje prirodnih znanosti, polje 
biologije 
14. dr. sc. Silvestra Peršea, Fakultet prometnih znanosti, područje tehničkih znanosti, polje 
tehnologije prometa 
15. dr. sc. Esada Prohića, Prirodoslovno-matematički fakultet, područje prirodnih znanosti, polje 
geoznanosti 
16. dr. sc. Nedeljke Šegulja, Prirodoslovno-matematički fakultet, područje prirodnih znanosti, polje 
biologije 
17. prof. Dunju Vejzović, Muzička akademija, područje umjetnosti, polje glazbene umjetnosti 

* 

Izbor Josipa Grgevčića u zvanje redovitog profesora na vrijeme od pet godina na Visokoj učiteljskoj 
školi u Čakovcu, područje umjetnosti, polje likovne umjetnosti, Senat će potvrditi nakon što se utvrdi je 
li Sveučilište mjerodavno za izbor umjetnika u znanstveno-nastavna zvanja za visoka učilišta izvan 
Sveučilišta u Zagrebu. 

* 

d) Davanje suglasnosti na izbor umjetnika u znanstveno-nastavna zvanja 

Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenju kadrova , o kojem je izvijestio prorektor D. Milanović, 
Senat je jednoglasno donio i ovu 

O D L U K U 

Daje se suglasnost na izbor umjetnika u znanstveno-nastavna zvanja za ove predloženike 

1. Dalibora Cikojevića, Muzička akademija, polje glazbene umjetnosti - glasovir, izbor u zvanje 
naslovnog docenta na vrijeme od pet godina 
2. Milana Čunka, Muzička akademija, polje glazbene umjetnosti - viola, izbor u zvanje docenta na 
vrijeme od pet godina 



3. Marije Ćepulić, Muzička akademija, polje glazbene umjetnosti - violina, izbor u zvanje docenta 
navrijeme od pet godina 
4. Valtera Dešpalja, Muzička akademija, polje glazbene umjetnosti - violončelo, izbor u trajno zvanje 
redovitog profesora 
5. Ide Gamulin, Muzička akademija, polje glazbene umjetnosti - glasovir, izbor u zvanje izvanrednog 
profesora na vrijeme od pet godina 
6. Ljubomira Gašparovića, Muzička akademija, polje glazbene umjetnosti - glasovir, izvor u zvanje 
izvanrednog profesora na vrijeme od pet godina 
7. Cynthie Hansell-Bakić, Muzička akademija, polje glazbene umjetnosti - pjevanje, izbor u zvanje 
naslovnog docenta na vrijeme od pet godina 
8. Anñelka Klobučara, Muzička akademija, polje glazbene umjetnosti - kompozicija, izbor u trajno 
zvanje redovitog profesora 
9. Anñelka Krpana, Muzička akademija, polje glazbene umjetnosti - violina, izbor u zvanje docenta na 
vrijeme od pet godina 
10. Sretne Meštrović, Muzička akademija, polje glazbene umjetnosti - glasovir, izbor u zvanje 
izvanrednog profesora na vrijeme od pet godina 
11. Ante Milić, Muzička akademija, polje glazbene umjetnosti - glasovir, izbor u zvanje docenta na 
vrijeme od pet godina 
12. Zrinko Ogresta, Akademija dramske umjetnosti, polje dramske umjetnosti - film i televizija, izbor u 
zvanje izvanrednog profesora na vrijeme od pet godina 
13. Nine Režek-Wilson, Tekstilno-tehnološki fakultet, polje likovnih umjetnosti - crtanje i slikanje, izbor 
u zvanje izvanrednog profesora na vrijeme od pet godina 
14. Vjekoslava Šuteja, Muzička akademija, polje glazbene umjetnosti - dirigiranje, izbor u zvanje 
izvanrednog profesora na vrijeme od pet godina 
15. Zoran Tadić, Akademija dramske umjetnosti, polje dramske umjetnosti - film i telefizija, izbor u 
zvanje izvanrednog profesora na vrijeme od pet godina 
16. Zlatko Tanodi, Muzička akademija, polje glazbene umjetnosti teorija i kompozicija, izbor u zvanje 
docenta na vrijeme od pet godina 
17. Dunja Vejzović, Muzička akademija, polje glazbene umjetnosti - pjevanje, izbor u zvanje redovitog 
profesora na vrijeme od pet godina. 

* 

Suglasnost na izbor prof. Josipa Grgevčića s Visoke učiteljske škole u Čakovcu, područje umjetnosti, 
polje likovne umjetnosti, u zvanje redovitog profesora na vrijeme od pet godina Senat će dati nakon 
što se utvrdi da je Sveučilište mjerodavno davati suglasnost na izbor u zvanje umjetnika u znanstveno-
nastavna zvanja za visoka učilišta izvan Sveučilišta u Zagrebu. 

*** 

5. Nastava i studenti  

a) Raspis natječaja za dodjelu Rektorove nagrade 

Na prijedlog prorektora za nastavu i studente D. Milanovića Senat je donio ovu 

O D L U K U 

Raspisuje se natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za najbolje studentske radove i umjetnička 
ostvarenja u akademskoj godini 1998/99. 

1. Pravo natjecanja imaju svi redoviti i izvanredni studenti Sveučilišta u Zagrebu te apsolventi sa 
studentskim pravima. Istom studentu Nagrada se može dodijeliti u pravilu samo jedanput. 

2. U obzir će se uzimati radovi znanstvenog i stručnog karaktera odnosno umjetničko ostvarenje 
jednog ili više autora. Rad smije sadržajno biti vezan uz temu diplomskoga rada, ali se neće uzeti u 
obzir diplomski rad. 



3. Radovi se predaju dekanu visokog učilišta odnosno voditelju zajedničkih sveučilišnih studija, koji će 
imenovati povjerenstvo za izbor najboljnih radova. Povjerenstvo će rektoru predložiti i dostaviti 
najkasnije do 10. svibnja 1999. samo najbolje radove, uz obrazloženje redoslijeda (rang-liste).. 

4. Konačnu odluku o dodjeli Rektorove nagrade, koja se sastoji iz novčanog dijela i povelje, donosi 
rektor na prijedlog posebnog povjerenstva. 

5. Bude li nagrañen zajednički rad više autora (neće se uzimati u obzir radovi u kojima je sudjelovalo 
više od tri autora), svaki od njih dobiva povelju, a novčani se dio nagrade dijeli na jednake dijelove. 

6. Nagrade studentima uručuje rektor u povodu Dana državnosti. 

7. Tekst natječaja utvrñen je na sjednici Senata održanoj 2. ožujka 1999. 

8. Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama svih visokih učilišta i svih studija Sveučilišta u Zagrebu.  

* 

b) Upisi 

Na prijedlog prorektora D. Milanovića Senat je donio ovu 

O D L U K U 

o provoñenju razredbenog postupka za upis na visoka učilišta Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 
1999./2000. (Odluka je priložena originalu ovoga zapisnika i njegov je sastavni dio.) 

* 

Senat će utvrditi kapacitet pojedinog visokog učilišta, a Ministarstvo znanosti i tehnologije na prijedlog 
Sveučilišta u Zagrebu odobrit će kvote za upis. 

Odluka o provoñenju razredbenog postupka za upis na visoka učilišta Sveučilišta u Zagrebu uskladit 
će se s istovjetnim odlukama ostalih sveučilišta na Rektorskom zboru hrvatskih sveučilišta. 

Nakon usklañivanja objavit će se zajednički natječaj za upis na sva hrvatska sveučilišta u dnevnom 
tisku. 

* 

c) Dodiplomski studiji 

Nakon usmenog obrazloženja prorektora D. Milanovića, koje je za sjednicu pripremljeno i pismeno, 
Senat je donio ove  

O D L U K E 

 

1. Pokreće se postupak uvoñenja novog sveučilišnog dodiplomskog studija antropologije na 
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

2. Pokreće se postupak uvoñenja novog sveučilišnog dodiplomskog studija kriminalistike kao 
interfakultetskog na Sveučilištu u Zagrebu. 

*** 



6. Poslijediplomski studiji i doktorati 

a) Obavijest o inicijativi za uvoñenje novog poslijediplomskog stručnog studija i pokretanje 
postupka njegova prihvaćanja 

Prorektorica H.J. Mencer obavijestila je o prijedlogu Fakulteta strojarstva i brodogradnje za 
uvoñenje novog poslijediplomskog stručnog studija "Pakiranje" koji bi se na Fakultetu izvodio u 
suradnji s Rochester Institute of Technology, SAD. Studij su usmeno i pismeno prorektorici predstavili 
dekan Fakulteta M. Franz i profesor Rochester Institute DeWinter. Prema ustaljenom postupku, 
program je upućen recenzentima, recenzije i program razmotrit će Odbor za znanstveni, stručni i 
umjetnički rad te će ga, podrži li ga, nakon toga uputiti Nacionalnom vijeću za visoku izobrazbu i 
Senatu. 

Senat je na prijedlog prorektorice H.J. Mencer donio ovu 

O D L U K U 

Podržava se inicijativa za uvoñenje novog stručnog poslijediplomskog studija "Pakiranje" na 
Fakultetu strojarstva i brodogradnje, koji će se izvoditi u suradnji s Rochester Institute of Technology, 
SAD, i pokretanje postupka njegova prihvaćanja.  

* 

b) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija 

Na prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog 
studija, koji je za sjednicu pismeno pripremila i 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. Vladimiru Layu, Filozofski fakultet  
2. mr. sc. Loretani Farkaš, Filozofski fakultet  
3. mr. sc. Hermini Goericke-Lukić, Filozofski fakultet  
4. mr. sc. Ljiljani Kolešnik, Filozofski fakultet  
5. mr. sc. Suzani Marjanić, Filozofski fakultet  
6. mr. sc. Snježani Zorić, Filozofski fakultet  
7. mr. sc. Mladenu Švabu, Filozofski fakultet  
8. mr. sc. Željku Uvanoviću, Filozofski fakultet  
9. mr. sc. Heleni Sablić-Tomić, Filozofski fakultet  
10. mr. sc. Kseniji Premur, Filozofski fakultet  
11. mr. sc. Lahorki Plejić, Filozofski fakultet  
12. mr. sc. Vedranu Šoljanu, Pravni fakultet  
13. mr. sc. Ivani Bagić, Stomatološki fakultet  
14. mr. sc. Lejli Ibrahimagić, Stomatoločki fakultet  

*** 

7. Meñunarodna suradnja 

O meñunarodnoj suradnji Sveučilišta izvijestio je prorektor Z. Kovač: 

1. CEEPUS razmjena se nastavlja i u sljedećoj akademskoj godini pri čemu hrvatska Vlada doprinosi 
200 student/mjeseci. Na ministarskoj razini zaključeno je da se ide na semestralnu razmjenu meñu 
sveučilištima i meñusobno priznavanje. Preporučuje se dekanima da omoguće studentima viših i 



završnih godina sudjelovanje u CEEPUS-u. Vjeruje se da je to izvedivo s obzirom na načelnu 
izbornost i fleksibilnost tih godina studija. Može se očekivati da bi pedesetak studenata Sveučilišta u 
Zagrebu sudjelovalo u toj razmjeni. 

2. AMCA Paris raspisala je natječaj za jednomjesečne stipendije za učenje francuskog jezika u 
Francuskoj. Stipendije dodjeljuje prema posebnom Pravilniku. Informacija o toj aktivnosti AMCA Paris 
dostavljena je fakultetima, a dostupna je i na www stranici Sveučilišta. 

3. Grčka vlada je raspisala natječaj za sponzoriranje različitih oblika istraživačkih i studijskih 
boravaka vezanih uz tematiku Balkana. Informacija je dostavljena fakultetima a dostupna je i na na 
www stranici Sveučilišta. 

4. Sveučilište u Tuzli (Bosna i Hercegovina) dostavilo je pismo namjere za nastavak suradnje sa 
Sveučilištem u Zagrebu. Pozivaju se dekani da se očituju o ranijoj suradnji sa Sveučilištem u Tuzli i 
mogućim idejama o budućoj suradnji. Informacija je takoñer dostavljena fakultetima. 

* 

Z a k l j u č e n o   j e : 

Obavijesti prorektora Z. Kovača primaju se na znanje. 

*** 

8. Znanstveno-nastavna literatura 

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: 

Fizika, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Dubravka Horvata, predlagač je Rudarsko-geološko-naftni 
fakultet. Recenzenti: dr. sc. Marija Heinrich-Miletić, redoviti profesor Rudarsko-geološko-naftnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Dubravko Tadić, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Zoran Narančić, asistent Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
Sveučilišta u Zagrebu; 

Znanost o odgoju, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Dietera Lenzena, predlagač je Učiteljska 
akademija. Recenzenti: dr. sc. Nikša Nikola Šoljan, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, dr. sc. Slavica Bašić, docent Učiteljske akademije Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Branko 
Rafajac, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci;  

English for Kinesiology, sveučilišni udžbenik, autorice Darije Omrčen, predlagač je Fakultet za 
fizičku kulturu. Recenzenti: dr. sc. Jelena Mihaljević-Djigunović, izvanredni profesor Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Nataša Viskić-Štalec, redoviti profesor Fakulteta za fizičku 
kulturu Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Miloš Mraković, redoviti profesor Fakulteta za fizičku kulturu 
Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Vladimir Ivir, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu; 

Gljivične bolesti šumskog drveća, sveučilišni udžbenik, autora: dr. sc. Milana Glavaša, predlagač je 
Šumarski fakultet. Recenzenti: dr. sc. Midhat Uščuplić, redoviti profesor Šumarskog fakulteta 
Univerziteta u Sarajevu, dr. sc. Miroslav Halapin, znanstveni savjetnik (u mirovini) Šumarskog instituta 
Jastrebarsko, dr. sc. Zvonko Ostojić, redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 



Geografija Australije i Oceanije, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Tomislava Šegote, predlagač je 
Prirodoslovno-matematički fakultet. Recenzenti: dr. sc. Mirko Brazda, docent Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Josip Riñanović, redoviti profesor Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Krešimir Papić, redoviti profesor Ekonomskog 
fakulteta Univerziteta u Sarajevu; 

Organizacija, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Miroslava Žugaja, dr. sc. Jusufa Šehanovića i dr. sc. 
Marijana Cingule, predlagač je Fakultet organizacije i informatike Varaždin. Recenzenti: dr. sc. Franjo 
Ruža, redoviti profesor Fakulteta organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. 
Željko Turkalj, izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, dr. sc. Viktor Franc, 
redoviti profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini, dr. sc. Ladislav Stihović, 
redoviti profesor Fakulteta ekonomije i turizma "Mijo Mirković" Pula, Sveučilišta u Rijeci; 

Specijalna mikrobiologija, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Senadina Durakovića, predlagač je 
Prehrambeno-biotehnološki fakultet. Recenzenti: dr. sc. Ivan Bach, redoviti profesor Prehrambeno-
biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini, dr. sc. Vladimir Marić, redoviti profesor 
Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Sulejman Redžepović, redoviti 
profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 

Nauka o čvrstoći II, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Ive Alfirevića, predlagač je Fakultet strojarstva 
i brodogradnje. Recenzenti: dr. sc. Radoslav Pavazza, docent Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje Sveučilišta u Splitu, dr. sc. Dragan Pustaić, izvanredni profesor Fakulteta strojarstva i 
brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Josip Brnić, redoviti profesor Tehničkog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci; 

Zidane konstrukcije, sveučilišni udžbenik, autora dr. sc. Zorislava Sorića, predlagač je Grañevinski 
fakultet. Recenzenti: dr. sc. Dražen Aničić, Institut grañevinarstva Hrvatske, dr. sc. Ante Mihanović, 
profesor Grañevinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, dr. sc. Roko Žarnić, profesor Fakulteta za 
arhitekturo, gradbeništvo in goedezijo Univerze v Ljubljani. 

*** 

9. Razno  

Dekan Z. Kusić pozvao je Senat na uobičajeni domjenak u Klubu sveučilišnih nastavnika kojemu je 
danas domaćin Medicinski fakultet. 

* 

Dekanica D. Babić zahvalila je rektoru na lijepom cvijeću upućenom joj u povodu roñendana. 

*** 

Rektor je zahvalio svima na suradnji i zaključio sjednicu u 20.35 sati. 

Rektor 

Prof. dr. sc. Branko Jeren 

  

Zapisnik sastavila 

Branka Römer 

Uz poziv broj: 01-28-330/3-1999. od 23. veljače 1999. 


