
Z A P I S N I K 
9. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 1999/2000. održane 4. travnja 2000. u 

vijećnici Sveučilišta u Zagrebu s početkom u 17 sati. 
 
* 

 
Prisutni članovi: 

1. rektor prof. dr. sc. Branko Jeren  
2. prorektor za nastavu i studente prof. dr. sc. Dragan Milanović  
3. prorektor za poslovanje Sveučilišta prof. dr. sc. Vlado Leko  
4. prorektor za meñunarodnu suradnju prof. dr. sc. Zdenko Kovač 
  

* 
 

5. dekan Agronomskog fakulteta prof. dr. sc. Zvonko Mustapić  
6. dekanica Akademije dramske umjetnosti prof. Maja Rodica-Virag  
7. dekan Akademije likovnih umjetnosti prof. Stjepan Gračan  
8. dekanica Arhitektonskog fakulteta prof. dr. sc. Hildegard Auf-Franić  
9. dekan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prof. dr. sc. Branko Radovančić  
10. prodekan Ekonomskog fakulteta prof. dr. sc. Goroslav Keller (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. 

Borisa Vukonića)  
11. dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva prof. dr. sc. Slavko Krajcar  
12. dekanica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije prof. dr. sc. Stanka Zrnčević  
13. dekan Fakulteta organizacije i informatike prof. dr. sc. Miroslav Žugaj  
14. dekan Fakulteta političkih znanosti prof. dr. sc.Vlatko Mileta  
15. prodekan Fakulteta prometnih znanosti doc. dr. sc. Dragan Badanjak (zamjenjuje dekana prof. dr. 

sc. Čedomira Ivakovića)  
16. dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje prof. dr. sc. Mladen Franz  
17. dekan Fakulteta za fizičku kulturu prof. dr. sc. Bojan Matković  
18. prodekanica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta prof. dr. sc. Ivana Čepelak (zamjenjuje dekana 

prof. dr. sc. Nikolu Kujundžića)  
19. dekan Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Mirko Gojmerac  
20. prodekan Geodetskog fakulteta prof. dr. sc. Nedjeljko Frančula (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. 

Tomislava Bašića)  
21. prof. dr. sc. Ivan Gotić s Geotehničkog fakulteta  
22. dekan Grañevinskog fakulteta prof. dr. sc. Željko Korlaet  
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. prodekan Metalurškog fakulteta prof. dr. sc. Josip Črnko (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Antu 

Markotića)  
27. dekan Muzičke akademije prof. Tonko Ninić  
28. dekan Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Mihajlo Dika  
29. dekan Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Branko Tripalo  
30. v. d. dekana Prirodoslovno-matematičkog fakulteta prof. dr. sc. Ivan Gušić  
31. dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta prof. dr. sc. Darko Mayer  
32. dekan Stomatološkog fakulteta prof. dr. sc. Vlado Carek  
33. prodekan Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Nikola Lukić (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Josu 

Vukelića)  
34. dekan Tekstilno-tehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Drago Katović  
35. dekan Učiteljske akademije prof. dr. sc. Ivan De Zan  
36. dekan Veterinarskog fakulteta prof. dr. sc. Zdenko Makek  
37. zamjenik predsjednika Studentskog zbora Saša Žugaj, student  
38. članica Predsjedništva Studentskog zbora Jasminka Cindrić, studentica  
39. članica Predsjedništva Studentskog zbora Svjetlana Miletić, studentica 

Odsutni članovi:  

40. prorektorica za znanost prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer (službeno odsutna)  



41. predsjednik Studentskog zbora Mario Panjičko, student  
42. član Predsjedništva Studentskog zbora Domagoj Kačan, student  
43. članica Predsjedništva Studentskog zbora Iva Zadro, studentica  

Sjednici još prisustvuju: 

• prof. dr. sc. Stanko Tonković, predsjednik povjerenstva za obrazloženje prijedloga za izbor prof. 
dr. sc. Ante Šantića u počasno zvanje professor emeritus  

• prof. dr. sc. Jasminka Igrc-Barčić, predsjednica povjerenstva za obrazloženje prijedloga za izbor 
prof. dr. sc. Milana Maceljskog u počasno zvanje professor emeritus  

• prof. dr. sc. Vladimir Matković, predsjednik povjerenstva za obrazloženje prijedloga za izbor prof. 
dr. sc. Hrvoja Babića u počasno zvanje professor emeritus  

• prof. dr. sc. Branimir Babić, predsjednik povjerenstva za obrazloženje prijedloga za izbor prof. dr. 
sc. Aleksandra Klemenčića u počasno zvanje professor emeritus  

• prof. dr. sc. Zvonimir Žagar, predsjednik povjerenstva za obrazloženje prijedloga za izbor prof. dr. 
sc. Vuka Milčića u počasno zvanje professor emeritus  

• prof. dr. sc. Milutin Anñelić, predsjednik povjerenstva za obrazloženje prijedloga za izbor prof. dr. 
sc. Veselina Simovića u počasno zvanje professor emeritus  

• prof. dr. sc. Nikola Gavella, predsjednik povjerenstva za obrazloženje prijedloga za izbor prof. dr. 
sc. Mire Alinčić u počasno zvanje professor emeritus 

• prof. dr. sc. Milan Matijević, predsjednik povjerenstva za obrazloženje prijedloga za izbor prof. dr. 
sc. Josipa Markovca u počasno zvanje professor emeritus  

• prof. dr. sc. ðuro Dekanović, predsjednik udruge AMAC Grañevinskog fakulteta  
• predsjednik Glavnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić  
• predsjednik Stručnog vijeća Hrvatskih studija prof. dr. sc. Tihomil Maštrović  
• zamjenik voditelja Hrvatskih studija prof. dr. sc. Ivan Koprek  
• iz stručne službe Rektorata:  

akademska tajnica Olga Šarlog-Bavoljak. dipl. iur.  
stručna suradnica Branka Römer, prof.  

• predstavnici tiska i drugih medija 

 
Predsjedava rektor prof. dr. sc. Branko Jeren 
 

*** 
 
Rektor je pozdravio prisutne, posebno izvjestitelje povjerenstava za obrazlaganje prijedloga za izbor 
predloženika u počasno zvanje professor emeritus prof. dr. sc. Stanka Tonkovića, prof. dr. sc. 
Jasminku Igrc-Barčić, prof. dr. sc. Vladimira Matkovića, prof. dr. sc. Branimira Babića, prof. dr. sc. 
Zvonimira Žagara, prof. dr. sc. Milutina Anñelića, prof. dr. sc. Nikolu Gavellu i prof. dr. sc. Milana 
Matijevića, predsjednika Glavnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilima 
Ribića, novinare i ostale predstavnike medija. Predložio je a Senat je prijedlog prihvatio i za današnju 
sjednicu utvrdio ovaj 

 
d n e v n i   r e d: 

 
1. Izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus  
2. Izvršenje odluka i prihvaćanje zapisnika 8. sjednice Senata održane 7. ožujka 2000.  
3. Obavijesti  
4. Izbori:  
      a. Potvrda izbora u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora  
      b. Potvrda izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora na vrijeme od pet  
          godina  
      c. Potvrda izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog redovitoga profesora na vrijeme  
          od pet godina  
      d. Potvrda izbora u trajno nastavno zvanje profesora visoke škole  
      e. Potvrda izbora u nastavno zvanje profesora visoke škole na vrijeme od pet godina  
5. Nastava i studenti  
6. Poslijediplomski studiji  



7. Meñunarodna suradnja  
8. Nostrifikacije  
9. Znanstveno-nastavna literatura  
10. Razno  

 
*** 

 
1. Izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus 
I. Na inicijativu Vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva da se prof. dr. sc. Ante Šantić izabere u 
počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus rektor Sveučilišta u Zagrebu imenovao je 
povjerenstvo za ocjenu prijedloga, u sastavu: prof. dr. sc. Stanko Tonković, akademik Vladimir 
Matković, prof. dr. sc. Vasilije Nikolić, prof. dr. sc. Boško Barac i akademik Ivo Šlaus. Prijedlog je 
obrazložio predsjednik povjerenstva prof. dr. sc. Stanko Tonković. 
Senat je prihvatio prijedlog i jednoglasno donio ovu  

 
O D L U K U 

 
Prof. dr. sc. Ante Šantić, umirovljeni redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta 
u Zagrebu, izabire se u počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus. 

 
* 

 
II. Na inicijativu Vijeća Agronomskog fakulteta da se prof. dr. sc. Milan Maceljski izabere u počasno 
znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus Senat Sveučilišta u Zagrebu imenovao je 
povjerenstvo za ocjenu prijedloga, u sastavu: prof. dr. sc. Jasminka Igrc-Barčić, prof. dr. sc. Bogdan 
Cvjetković, prof. dr. sc. Marija Ivezić, akademik Milan Meštrov i akademik Jože Maček. Prijedlog je 
obrazložila predsjednica povjerenstva prof. dr. sc. Jasminka Igrc-Barčić. 
Senat je prihvatio prijedlog i jednoglasno donio ovu  

 
O D L U K U 

 
Prof. dr. sc. Milan Maceljski, umirovljeni redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, izabire se u počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus. 

 
* 

 
III. Na inicijativu Vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva da se akademik Hrvoje Babić izabere u 
počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus rektor Sveučilišta u Zagrebu imenovao je 
povjerenstvo za ocjenu prijedloga u sastavu: akademik Vladimir Matković, prof. dr. sc. Ervin Zentner, 
akademik Ksenofont Ilakovac, akademik Božidar Liščić i prof. dr. sc. Miroslav Sedlaček. Prijedlog je 
obrazložio predsjednik povjerenstva akademik Vladimir Matković. 
Senat je prihvatio prijedlog i jednoglasno donio ovu  

 
O D L U K U 

 
Akademik Hrvoje Babić, umirovljeni redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta 
u Zagrebu, izabire se u počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus. 

 
* 

 
IV. Na inicijativu Vijeća Grañevinskog fakulteta da se prof. dr. sc. Aleksandar Klemenčić izabere u 
počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus Senat Sveučilišta u Zagrebu imenovao je 
povjerenstvo za ocjenu prijedloga, u sastavu: prof. dr. sc Branimir Babić, prof. dr. sc. Dušan Jeras, 
prof. dr. sc. Dušan Marušić, prof. dr. sc. Andrija Prager i prof. dr. sc. Mate Sršen. Prijedlog je 
obrazložio predsjednik povjerenstva prof. dr. sc. Branimir Babić. 
Senat je prihvatio prijedlog i jednoglasno donio ovu  

 
O D L U K U 

 



Prof. dr. sc. Aleksandar Klemenčić, umirovljeni redoviti profesor Grañevinskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, izabire se u počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus. 

 
* 

 
V. Na inicijativu Vijeća Grañevinskog fakulteta da se prof. dr. sc. Vuk Milčić izabere u počasno 
znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus Senat Sveučilišta u Zagrebu imenovao je 
povjerenstvo za ocjenu prijedloga, u sastavu: prof. dr. sc. Zvonimir Žagar, prof. dr. sc. Dragutin 
Horvatić, prof. dr. sc. Mladen Hudec, prof. dr. sc. Ante Mihanović i prof. dr. sc. Riko Rosman. Prijedlog 
je obrazložio predsjednik povjerenstva prof. dr. sc. Zvonimir Žagar. 
Senat je prihvatio prijedlog i jednoglasno donio ovu  

 
O D L U K U 

 
Prof. dr. sc. Vuk Milčić, umirovljeni redoviti profesor Grañevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
izabire se u počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus. 

 
* 

 
VI. Na inicijativu Vijeća Grañevinskog fakulteta da se prof. dr. sc. Veselin Simović izabere u 
počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus Senat Sveučilišta u Zagrebu imenovao je 
povjerenstvo za ocjenu prijedloga, u sastavu: prof. dr. sc. Milutin Anñelić, prof. dr. sc. Josip Dvornik, 
prof. dr. sc. Mladen Hudec, prof. dr. sc. Ivo Alfirević i prof. dr. sc. Ante Mihanović. Prijedlog je 
obrazložio predsjednik povjerenstva prof. dr. sc. Milutin Anñelić. 
Senat je prihvatio prijedlog i jednoglasno donio ovu  

 
O D L U K U 

 
Prof. dr. sc. Veselin Simović, umirovljeni redoviti profesor Grañevinskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, izabire se u počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus. 

 
* 

 
VII. Na inicijativu Vijeća Pravnog fakulteta da se prof. dr. sc. Mira Alinčić izabere u počasno 
znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus Senat Sveučilišta u Zagrebu imenovao je 
povjerenstvo za ocjenu prijedloga, u sastavu: prof. dr. sc. Nikola Gavella, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, 
prof. dr. sc. Petar Simonetti, prof. dr. sc. Zvonimir Lauc i prof. dr. sc. Vjekoslav Šmid. Prijedlog je 
obrazložio predsjednik povjerenstva prof. dr. sc. Nikola Gavella. 
Senat je prihvatio prijedlog i jednoglasno donio ovu  

 
O D L U K U 

 
Prof. dr. sc. Mira Alinčić, umirovljena redovita profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
izabire se u počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus. 

 
* 

 
VIII. Na inicijativu Vijeća Učiteljske akademije da se prof. dr. sc. Josip Markovac izabere u počasno 
znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus Senat Sveučilišta u Zagrebu imenovao je 
povjerenstvo za ocjenu prijedloga, u sastavu: prof. dr. sc Milan Matijević, prof. dr. sc. Nikola Pastuović, 
prof. dr. sc. Vladimir Findak, prof. dr. sc. Vladimir Jurić i prof. dr. sc. Nikša Nikola Šoljan. Prijedlog je 
obrazložio predsjednik povjerenstva prof. dr. sc. Milan Matijević. 
Senat je prihvatio prijedlog i jednoglasno donio ovu  

 
O D L U K U 

 
Prof. dr. sc. Josip Markovac, umirovljeni redoviti profesor Učiteljske akademije Sveučilišta u Zagrebu, 
izabire se u počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus. 

 
*** 



2. Izvršenje odluka i prihvaćanje zapisnika 8. sjednice Senata održane 7. ožujka 2000. 
 
Rektor je izvijestio da su sve odluke i zaključci sjednice administrativno provedeni. 
Uočeno je da je propustom iz popisa prisutnih članova Senata izostavljen dekan Stomatološkog 
fakulteta prof. dr. sc. Vlado Carek, koji je prisustvovao sjednici, a da je studentica Iva Zadro, koja nije 
prisustvovala sjednici, navedena i meñu prisutnima i meñu odsutnima - u tom smislu zapisnik valja 
ispraviti. 
Uočeno je takoñer da je točka dnevnog reda na str. 15 - Poslijediplomski studiji i doktorati - pogrešno 
numerirana: piše 6, a treba 7. 
S. Zrnčević je upozorila na pogrešnu formulaciju u zaključku pod točkom 6. c) jer nema područja 
kemijsko-tehnoloških i tekstilno-tehnoloških znanosti. Kraj te rečenice treba glasiti: "... relevantni 
fakulteti s područja biotehničkih, tehničkih i prirodnih znanosti." 
T. Maštrović je upozorio da se rektorovo povjerenstvo - uz točku dnevnoga reda 6.a) Hrvatski studiji 
(str. 15 zapisnika, gore) - naziva na više različitih načina. Moli da se utvrdi kako se to povjerenstvo (u 
sastavu: M. Samardžija, V. Kolesarić i A. Čović) točno zove i koja je njegova zadaća. (Rektor: Prema 
odluci o imenovanju, u tekstu zapisnika valja uskladiti da je to rektorovo povjerenstvo za pripremu 
rasprave o položaju i ulozi Hrvatskih studija na Sveučilištu u Zagrebu i to mu je i zadaća.) 
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Prihvaća se zapisnik 8. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 1999/2000. održane 7. 
ožujka 2000, s time da se unesu ovi ispravci: 
- u popis prisutnih valja unijeti ime prisutnog dekana prof. dr. sc. Vlade Careka, a iz popisa prisutnih 
izostaviti ime odsutne studentice Ive Zadro; 
- na str. 15, ispred naziva točke dnevnog reda Poslijediplomski studiji i doktorati umjesto brojke 6. valja 
staviti brojku 7. 
- na str. 16. zapisnika, uz zaključak točke 7.c), umjesto: "... fakulteti s područja biotehničkih, prirodnih, 
kemijsko-tehnoloških i tekstilno-tehnoloških znanosti" treba: "... fakulteti s područja biotehničkih, 
tehničkih i prirodnih znanosti." 
- na str. 15. zapisnika, i drugdje, rektorovo povjerenstvo naziva se povjerenstvo za pripremu rasprave 
o položaju i ulozi Hrvatskih studija na Sveučilištu u Zagrebu. Naziv tog povjerenstva odreñuje i 
njegovu zadaću. 

 
*** 

 
3. Obavijesti 
 
Rektor je iznio ove obavijesti: 
3. 1. Predsjedniku Sabora, predsjedniku Vlade i predsjedniku Republike, a na znanje i predsjedniku 
saborskog Odbora za znanost i obrazovanje upućen je dopis kojim Senat Sveučilišta izražava 
nezadovoljstvo odnosom predlagatelja državnog proračuna za 2000. godinu prema znanosti i visokom 
školstvu, a osobito prema Sveučilištu u Zagrebu. Sveučilište je u protekle dvije godine nastojalo 
sustavno mijenjati način financiranja visoke naobrazbe i znanosti, a u tom kontekstu i način 
predlaganja, usklañivanja i donošenja objedinjenog prijedloga svoga proračuna. Ta su nastojanja 
javno podržali i ministri znanosti. O prijedlozima da se u sustav financiranja sveučilišta unesu 
strategijske promjene raspravljalo se na brojnim sjednicama a prijedlozi su dobili potporu i drugih 
sveučilišta promemorijom Rektorskog zbora. Prijedlog državnog proračuna za 2000. ne akceptira ni 
jedan prijedlog Sveučilišta: niti predviña da hrvatska sveučilišta pa i Sveučilište u Zagrebu u proračunu 
budu posebne glave unutar razdjela 105 - Ministarstvo znanosti i tehnologije, niti polazi od prijedloga 
proračuna Sveučilišta u Zagrebu za 2000. godinu koji objedinjava proračunska očekivanja svih svojih 
članica, a potpuno je izostao i postupak usklañivanja sveučilišnog proračuna u zakonom i statutom 
predviñenoj proceduri. Osim toga Senat izražava i nezadovoljstvo iznosima iskazanim relativnim 
odnosima novčanih primitaka namijenjenih visokom obrazovanju i znanosti utemeljenih na izvršenju 
prošle godine. Predviñeni iznosti za plaće dodatno ugrožavaju standard i dostojanstvo sveučilišnih 
nastavnika jer ne omogućuju kvalitetno odvijanje nastave, provedbu kadrovske politike i vode 
negativnoj kadrovskoj selekciji na Sveučilištu. Od predsjednika Senat očekuje potporu sveučilišnim 
nastojanjima da se u postupku konačnog donošenja državnog proračuna prihvati onakav tretman 
visokog školstva, znanosti i zaposlenih na Sveučilišta u Zagrebu kakav zaslužuju i kakav je aktualna 
vlast najavljivala. Rasprava u senatskom Odboru, kojoj su prisustvovali i prorektor V. Leko i rektor, a i 
u ime Sindikata Vilim Ribić, bila je vrlo kvalitetna, a posebno je bilo zapaženo izlaganje akademika I. 



Šlausa koji se zauzeto zalagao za drukčiji pristup znanosti. Profesor Simonić, predsjednik saborskog 
Odbora za znanost i obrazovanje uputio je Saboru amandman u skladu s traženjem Sveučilišta, ali to 
u ovogodišnjem proračunu nije prihvaćeno. Sveučilište će se i nadalje zalagati za ostvarivanje svojih 
stajališta. 
V. Ribić se nadovezao na rektorovo izlaganje. Zahvalio je najprije Senatu na potpori naporima 
Sindikata da se očuvaju vrijednosti plaća nastavnika i znanstvenika, a potom je upoznao Senat o 
potpisanom sindikalnom sporazuma s Vladom: relativni odnosi plaća uglavnom će ostati, a prvog 
studenoga te će se plaće uskladiti s plaćama u državnim i javnim poduzećima. 
3. 2. Hrvatski Studentski zbor održao je svoju izbornu sjednicu. Izabran je novi predsjednik - to je 
Mario Panjičko, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 
3. 3. Svi su dekani pozvani na predavanje pod naslovom European Strategies for the Croatian 
Universities u kongresnoj dvorani Ekonomskog fakulteta koje će 6.travnja u 18 sati održati Andres 
Barblan, glavni tajnik Europske rektorske konferencije. Tom će se prigodom održati i promocija 
posebnog broja Sveučilišnog vjesnika posvećenog ECTS sustavu.  
3. 4. Sutra, 5. travnja, ministar znanosti i tehnologije sastat će se s dekanima i prodekanima za 
nastavu i znanost, ovdje, u auli Sveučilišta. 
3. 5. Svim je dekanima upućen dopis i rješenje Ministarstva znanosti i tehnologije kojim se usvaja 
žalba Prirodoslovno-matematičkog fakulteta - Matematičkog odjela još iz 1995. godine glede ustroja 
Fakulteta. Danas je ovdje podijeljeno pismo kojim v. d. dekana PMF-a I. Gušić u povodu tog rješenja 
podsjeća, a to je ponovio i u kraćem izlaganju, da je Fakultet uvijek zagovarao potrebu akademske 
rasprave o problemu preustroja temeljnih egzaktnih znanosti na Sveučilištu te izražava nadu da bi iz 
rasprave proizašlo rješenje koje bi uvažavalo individualizaciju i ravnopravnost i drugih struka, ne samo 
matematike, a s druge strane osiguralo kontinuitet i uzajamnost nastavnih obveza i odgovornosti. 
Fakultet takoñer smatra da isključivo pravni postupci organa uprave nisu primjeren način za ureñenje 
odnosa na Sveučilištu te poziva na razložnu i argumentiranu raspravu. Navedeno rješenje Ministarstva 
Fakultet će osporiti raspoloživim pravnim sredstvima. Protiv tog rješenja zapravo bi trebalo pokrenuti 
upravni spor Upravno vijeće Sveučilišta. 
3. 6. Objavljen je natječaj Ministarstva znanosti za dodjelu studentskih stipendija za ovu akademsku 
godinu.  
3. 7. Zagrebački velesajam i HAZU dodjeljuju i ove godine tradicionalnu nagradu "Josip Juraj 
Strossmayer" za najbolja znanstvena djela i najbolji izdavački pothvat u 1999. Sva visoka učilišta - 
fakulteti i akademije - pozvani su da dostave svoje prijedloge. 
3. 8. Na Sveučilištu je sastavljen popis disertacija od 1992. godine - njih 9.367. Same disertacije 
predane su na čuvanje Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. 
3. 9. Svojim pismom dekan Muzičke akademije T. Ninić upozorava na izjavu ministra znanosti kojem 
je odobrio 50 mjesta za upis na privatnoj Glazbenoj akademiji Ino Mirković u Lovranu na teret 
sredstava Ministarstva znanosti i tehnologije. Dekan T. Ninić uputio je u vezi s time i protestno pismo 
ministru. Prodekan Muzičke akademije S. Tuksar objasnio je da je ministar dekretom dodijelio potporu 
privatnoj ustanovi čija je kvaliteta stručno upitna: nikad nije proveden zatraženi nadzor od Ministarstva 
znanosti i tehnologije jer dekan te ustanove to nije omogućio meñunarodnom povjerenstvu za 
vrednovanje. Nacionalno vijeće pak predložilo je Ministarstvu znanosti i tehnologije već prije otprilike 
pola godine da se ustanova zatvori. Akademija je protestirala zbog toga što Ministarstvo znanosti i 
tehnologije trenutno duguje Muzičkoj akademiji 1.800.000 kuna za redovitu djelatnost a priprema i 
smanjenje upisnih kvota za 1/3, dakle za 40 studenata, u usporedbi s prošlogodišnjom. Akademija je 
zbog svega toga zatražila primanje u Ministarstvu i razjašnjenje, ali do danas joj odgovor nije stigao. 
Možda će sutra pri posjetu ministra Sveučilištu biti prilike doznati o tome nešto više. 
3. 10. Sedam natjecatelja studenata Sveučilišta u Zagrebu na svjetskom sveučilišnom prventsvu u 
borilačkim vještinama osvojilo je medalje. 
3. 11. Tijekom priprema za izvanrednu sjednicu Senata posvećenu raspravi o položaju i ulozi 
Hrvatskih studija na Sveučilištu u Zagrebu, koja će se održati 13. travnja, održan je cijeli niz 
sastanaka. Sutra će se tako održati prošireni kolegij za pripremu sjednice, kojem će prisustvovati svi 
dekani iz društvenih i humanističkog područja te umjetničkih akademija. Svekolikoj javnosti, osobito 
akademskoj, omogućen je uvid u sve relevantne dokumenti o Hrvatskim studijima. Tim se sastancima, 
a osobito ovim proširenoga kolegija, nastoji dobro pripremiti izvanredna sjednica Senata kako se o 
tome tamo povela kvalitetna rasprava. 
3. 12. U HAZU je održana promocija zbornika radova sa skupa Znanost u Hrvatskoj na pragu trećeg 
tisućljeća 
3. 13. S obzirom na odluku Ustavnog suda kojom su ukinute neke odredbe Zakona o visokim 
učilištima i na potrebu pripreme novog zakona, Sveučilište je uputilo dopis Ministarstvu kojim izražava 
svoju spremnost da surañuje u pripremi tog novog zakona. i upozorilo na rokove. 



3. 14. Održana je vrlo uspjela 4. smotra Sveučilišta. Za iduću redovitu sjednicu Senata pripremit će se 
detaljno izvješće. Danas će se, na temelju ankete provedene meñu posjetiteljima, proglasiti najbolji 
sudionici Smotre prema ureñenju njihovih izložbenih prostora. To su, ovim redoslijedom: prvo mjesto 
osvojio je Veterinarski fakultet, drugo Prirodoslovno-matematički fakultet, treće Tekstilno-tehnološki 
fakultet, četvrto mjesto Agronomski fakultet i peto Farmaceutsko-biokemijski fakultet - rektor je svima 
uručio i pismeno priznanje. 
3. 15. Sveučilište je uspješno sudjelovalo i na smotri europskih sveučilišta u Beču. I ove godine bila su 
tamo predstavljena sva naša sveučilišta, a sa Sveučilišta u Zagrebu predstavljeni su Veterinarski 
fakultet, Filozofski fakultet i Prirodoslovno-matematički fakultet. Izložbeni materijal proslijeñen je u 
Železno jer su gradišćanski Hrvati pokazali velik interes za izložbu. 
3. 16. Održan je godišnji sastanak Vijeća Europe. Iz Hrvatske prisustvovali su mu, kao službena 
delegacija, pomoćnik ministra D. Polšak i rektor. Raspravljalo se o cjeloživotnom obrazovanju, o 
interdisciplinarnosti, o kvalifikacijama i mobilnosti u visokom obrazovanju te o Lisabonskoj konvenciji i 
Bolonjskoj deklaraciji - i naše Ministarstvo znanosti i tehnologije treba poraditi da Hrvatska ratificira te 
dokumente. Vrlo je važna tema rasprave na europskim sveučilištima posvećena sveučilištu kao mjestu 
gdje se promišlja grañansko društvo. Dugotrajna rasprava posvećena je i društvenim znanostima i 
izazovu tranzicije te europskim studijima za demokratsko društvo. Održana je i rasprava o 
sveučilištima jugoistočne Europe - Sveučilište u Zagrebu u tome ne spominju. Sveučilište spominju u 
kontekstu srednje Europe. Najavljena je 20. konferencija europskih ministara znanosti i obrazovanja u 
Krakowu. U izvješću o legislativnoj reformi europskih sveučilišta, čemu je posvećena najduža 
rasprava, Zakonu o visokim učilištima gotovo i nije bilo zamjerke, ali je prigovoreno da se u nas ne 
prati organizacija europskih sveučilišta, nego da još uvijek imamo sveučilišne samoupravne modele. 
Najavljeni su i novi projekti, jedan od njih je uloga nastavnika u informacijskom društvu. Izrečene su 
pohvale sudjelovanju Sveučilišta u projektu o starim europskim sveučilištima. 
3. 17. Vlada je potaknula izradu buduće strategije razvitka Hrvatske. 
3. 18. Sveučilište iz Firenze poziva na konferenciju - obavijest o tome bit će dostupna na web 
stranicama. 
3. 19. Profesora Michaela Daxnera postavila je Europska zajednica za odgovornu osobnu za visoko 
školstvo i znanost na Kosovu. Profesor Daxner je ustanovio da je najveći broj sveučilišnih profesora 
na Kosovu obrazovan na Sveučilištu u Zagrebu, da su naši bivši studenti. Moli da Sveučilište pozove 
albanske sveučilišne profesore s Kosova kako bi im se ovdje omogućilo upućivanje u trenutne 
znanstvene tokove.  
Ž. Korlaet je obavijestio o djelovanju AMCA na Grañevinskom fakultetu. Ta je udruga na Fakultetu 
osnovana 1998. i djeluje veoma uspješno. Krajem 1999. održana je prva skupština AMCA, koja već 
prve godine postojanja ima oko tri stotine članova. Sa zadovoljstvom je predstavio prof. ðuru 
Dekanovića, predsjednika udruge. Na toj je skupštini, kojoj rektor nije mogao prisustvovati, odlučeno 
rektoru dodijeliti posebno priznanje. Profesor ðuro Dekanović zahvalio je u ime udruge AMCA rektoru 
za osobni doprinos osnivanju takvih udruga općenito, pa i ove Grañevinskog fakultete. Upravo cijeneći 
taj osobni doprinos AMCA Grañevinskog fakulteta na godišnjoj je skupštini jednoglasno izabrala 
rektora prof. dr. sc. Branka Jerena za prvog počasnog člana udruge, o čemu rektoru sada ima čast 
osobno uručiti posebnu povelju. 
Zahvaljujući na priznanju rektor je ponovno istaknuo važnost - za svako sveučilište - okupljanja bivših 
studenata te iznio dva primjera djelovanja AMCA na pomoći Hrvatskoj. 
M. Dika je obavijestio da se priprema preispitivanje zakonodavstva koje ureñuje priznavanje školskih 
diploma i svjedodžba stečenih u inozemstvu. To bi bila prilika da se razmotri i priznavanje stručnih 
ispita stečenih u inozemstvu, što sada nije bilo moguće. 
S. Gračan je obavijestio da je na svjetskom natječaju likovnih akademija na temu sporta u Švicarskoj - 
sudjelovalo je 86 likovnih akademija - grand prix dobio student S. Guberina s Akademije likovnih 
umjetnosti u Zagrebu. To je prvi put da je jedan hrvatski likovni umjetnik dobio svjetski grand prix. 
Student S. Žugaj je dopunio obavijest: jedna od skulptura koja je upućena na taj natječaj u Švicarsku 
napravljena je za sveučilišnu regatu.  
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Obavijesti rektora, V. Ribića, Ž. Korlaeta, I. Gušića, S. Tuksara, M. Dike, S. Gračana i S. Žugaja 
primaju se na znanje.  

 
 

*** 
 



4. Izbori 
 
a) Potvrda izbora u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora  
Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova Senat je jednoglasno donio ovu  

 
O D L U K U 

 
Potvrñuje se izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora: 
1. dr. sc. Žarka Puhovskog, Filozofski fakultet, područje humanističkih znanosti, polje filozofije 
2. dr. sc. Staniše Nikolića, Medicinski fakultet, područje biomedicinskih znanosti, polje kliničkih 
medicinskih znanosti - psihijatrija 
3. dr. sc. Dragutina Rosandića, Filozofski fakultet, područje humanističkih znanosti, polje 
jezikoslovlja. 

 
* 

 
b) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora na vrijeme od pet godina 
Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova 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: 
1. dr. sc. Vjekoslava Miličića, Pravni fakultet, područje društvenih znanosti, polje prava 
2. dr. sc. Josip Metelko, Pravni fakultet, područje humanističkih znanosti, polje prava  

 
* 

 
c) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnoga redovitog profesora na vrijeme od 
pet godina 
Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova Senat je jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Potvrñuje se izbor proveden na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu prof. dr. sc. Mladena Žinića s 
Instituta "Ruñer Bošković", područje prirodnih znanosti, polje kemije, u znanstveno-nastavno zvanje 
naslovnoga redovitoga profesora na vrijeme od pet godina. 

 
* 

 

d) Potvrda izbora u trajno nastavno zvanje profesora visoke škole 

Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova Senat je jednoglasno donio ovu 

O D L U K U 
 

Potvrñuje se izbor dr. sc. Antuna Delića, proveden na Učiteljskoj akademiji, u humanističkom 
stručnom području, polje metodike nastave - biologija, u trajno nastavno zvanje profesora visoke 
škole. 

* 

e) Potvrda izbora u nastavno zvanje profesora visoke škole na vrijeme od pet godina 

Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova Senat je jednoglasno donio ovu 

O D L U K U 



Potvrñuje se izbor Krešimira Mikića, proveden na Učiteljskoj akademiji, u humanističkom stručnom 
području, polje metodike nastave - film RTV i medijska kultura, u znanstveno zvanje profesora visoke 
škole na vrijeme od pet godina. 

 
*** 

 
 
5. Nastava i studenti 
 
a) Prihvaćanje nastavnog programa novog sveučilišnog dodiplomskog studija antropologije na 
Filozofskom fakultetu 
Odbor za organizaciju nastave, obavijestio je rektor, 20. ožujka 2000. utvrdio je da je prijedlog 
Filozofskog fakulteta o uvoñenju novog studija usklañen s europskim bodovnim sustavom (ECTS-om), 
da je dostavljen popis nastavnika koji će sudjelovati u izvoñenju nastave s podacima o provedenom 
izboru u znanstveno-nastavna zvanja, da će se za izvoñenje nastave na tom studiju ponajprije 
angažirati nastavnici Sveučiliša u Zagrebu koji na jednom od visokih učilišta već predaju predmete koji 
će se izvoditi i na tom studiju, da je Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu 8. ožujka 2000. dostavilo 
pozitivno mišljenje i da je suglasnost za uvoñenje studija dalo i Ministrstvo znanosti i tehnologije. 
Odbor stoga predlaže Senatu da u skladu s člankom 39. i 112. Zakona o visokim učilištima i čl. 33. 
Statuta Sveučilišta donese odluku o prihvaćanju nastavnog programa novoga dodiplomskoga studija. 
M. Gojmerac je obavijestio da je natječaj za naslovna zvanja za nove predmete raspisan i proveden. 
Senat je prihvatio prijedlog Odbora za nastavu i jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Prihvaća se nastavni program novog sveučilišnog dodiplomskog studija antropologije na Filozofskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

 
* 

 
b) Upisi 
Prorektor D. Milanović obavijestio je da je zajedno s Ministarstvom znanosti pokrenut postupak 
pripremanja teksta natječaja za upis na sva visoka učilišta u Hrvatskoj koji će biti objavljen u tisku. 
Istodobno je pokrenuta i aktivnost radi utvrñivanja kvota o čemu će biti riječi na sjednici Senata u 
svibnju. Zamolio je fakultete koji još nisu dostavili podatke da to učine (Prirodoslovno-matematički 
fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Stomatološki fakultet i Fakultet prometnih znanosti) i 
upozorio kako je bitno da se svi u tom poslu pridržavaju zadanih rokova. Napomenuo je da je - bez 
podataka za ta četiri fakulteta - zatraženo oko 700 upisnih mjesta više nego prošle godine; svako će 
povećanje trebati dobro obrazložiti. Uglavnom, u globalu tolerirat će se 10%-tno povećanje 
prošlogodišnje kvote. Definitivnu odluku o upisnim mjestima u idućoj akademskoj godini utvrñuje 
Ministarstvo. 
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Obavijest prorektora D. Milanovića o aktivnostima na utvrñivanju upisnih kvota i teksta natječaja za 
upis na visoka učilišta u Hrvatskoj u ak. god. 2000/2001. prima se na znanje. 

 
* 

 
Prorektor Z. Kovač je upozorio na problem angažiranja pojedinih nastavnika u kumulativnom 
radnom odnosu na većem broju istovrsnih radnih mjesta na raznovrsnim ustanovama, pa i izvan 
sveučilišnog sustava. Pravno to jest moguće, ali to je i akademsko pitanje te bi možda Senat trebao 
razmotriti u kojoj je mjeri takav rad svrhovit pa preporučiti na koliko bi se takvih radnih mjesta 
pojedincu mogao dopustiti takav rad. Zbog razvoja i struke i znanosti ne bi trebalo dopustiti 
neprimjerena multipliciranja u tom području. Predlaže da taj problem razmotri Odbor za evidenciju i 
unapreñenje kadrova te predloži zajednički stav za buduće postupanje. 
 
Z a k l j u č e n o   j e: 



Odbor za evidenciju i unapreñenje kadrova razmotrit će angažiranje sveučilišnih nastavnika u 
kumulativnom radnom odnosu na većem broju istovrsnih radnih mjesta te predložiti Senatu kakva bi 
zajednička stajališta o tome valjalo prihvatiti. 

 
*** 

 
6. Poslijediplomski studiji 
 
a) Prihvaćanje novih nastavnih programa poslijediplomskih znanstvenih studija na 
Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu 
Na prijedlog Centra za poslijediplomske studije, izvijestio je rektor, a uz pozitivno mišljenje 
recenzenata i Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu od 28. travnja 1999. te suglasnost Ministarstva 
znanosti i tehnologije od 29.prosinca 1999, Senat je jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Prihvaćaju se novi nastavni programi poslijediplomskih znanstvenih studija  
- Prehrambene tehnologije 
- Biotehnologije-bioprocesnog inženjerstva 
- Nutricionizma 
na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Odobrava se raspis natječaja za upis na studije u ak. god. 1999/2000. 

 
* 

 
b) Prihvaćanje novog nastavnog programa poslijediplomskog znanstvenog studija na 
Filozofskom fakultetu 
Na prijedlog Centra za poslijediplomske studije, o čemu je takoñer izvijestio rektor, a uz pozitivno 
mišljenje recenzenata i Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu od 19. siječnja 2000. te suglasnost 
Ministarstva znanosti i tehnologije od 28. veljače 2000, Senat je jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Prihvaća se novi nastavni program poslijediplomskog znanstvenog studija Književnost na 
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Odobrava se raspis natječaja za upis na te studije u ak. god. 1999/2000. 

 
* 

 
c) Prihvaćanje obnovljenog nastavnog programa poslijediplomskog znanstvenog studija na 
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu  
Na prijedlog Centra za poslijediplomske studije i uz preporuku Nacionalnog vijeća za visoku 
naobrazbu od 8. ožujka 2000, Senat je jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Prihvaća se obnovljeni nastavni program poslijediplomskog znanstvenog studija Fizika 
(magistarski i/ili doktorski studij) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. 
Odobrava se raspis natječaja za upis na studij u ak. god. 1999/2000. 

 
* 

 
M. Gojmerac je upitao kada se očekuje prihvaćanje sveučilišnog pravilnika o poslijediplomskim 
studijima. Naime, prema obavijesti Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu, svaki se program 
poslijediplomskog studija smatra prihvaćenim ako Nacionalno vijeće na prijedlog fakulteta za ocjenu 
programa ne odgovori u roku od tri mjeseca. Tako se i više programa poslijediplomskih studija na 
Filozofskom fakultetu smatra prihvaćenim premda nisu prošli ni Fakultetsko vijeće. Bez sveučilišnog 
pravilnika o poslijediplomskim studijima teško će se postići da svi poslijediplomski studiji prolaze 
jedinstveni postupak prihvaćanja. 



Odgovorio je rektor: Priprema i donošenje tog pravilnika obveza je ove uprave Sveučilišta i ona će 
pokušati toj obvezi udovoljiti. 

 
* 

 
d) Pokretanje postupka prihvaćanja novog programa poslijediplomskog znanstvenog studija 
Meñunarodni marketing na Ekonomskom fakultetu 
Pokretanje novog poslijediplomskog znanstvenog studija predložio je Ekonomski fakultet i dostavio 
Sveučilištu nastavni plan i program tog studija. Voditelj studija prof. dr. sc. Jozo Previšić obrazložio je 
program studija i potrebu za njegovim osnivanjem, a Senat je potom jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Pokreće se postupak prihvaćanja novog programa poslijediplomskog znanstvenog studija 
Meñunarodni marketing na Ekonomskom fakultetu. 

 
*** 

 
7. Meñunarodna suradnja 
 
Rektor je obavijestio o 22 projekta - naveo je naziv svakoga od njih - predloženih za program 
TEMPUS. Ove su godine projekti pripremljeni pod velikom presijom jer su rokovi bili veoma kratki. 
Sljedeće godine taj će se posao nastojati pripremiti pravodobno. 
Nakon rasprave, u kojoj su sudjelovali V. Mileta, prorektor Z. Kovač i rektor, Senat je donio ovaj  
 
z a k l j u č a k : 
 
Obavijest o projektima Sveučilišta pripremljenim za program TEMPUS prima se na znanje. 

 
*** 

 
8. Nostrifikacije 
 
Na prijedlog svoga Stalnoga povjerenstva za priznavanje diploma i na prijedlog posebnih stručnih 
povjerenstava Senat je jednoglasno donio ova 

 
R J E Š E N J A 

 
a) Maja Jesih 
Diplomi Dottore in Conservazione dei Beni Culturali koju je Maja Jesih stekla 1999. na Università degli 
Studi di Bologna, Republika Italija, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o 
završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju i stečenoj visokoj stručnoj spremi iz područja zaštite 
umjetničke baštine. 
(Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Šefka Kurbegović-Horvat s Akademije likovnih umjetnosti, prof. dr. 
sc. Ivo Maroević s Filozofskog fakulteta, i Mario Braun iz Hrvatskog restauratorskog zavoda.) 

 
* 

 
b) Irena Langer 
Diplomi Bachelor of Arts - International Business Administration koju je Irena Langer stekla 1998. na 
University of Lincolnshire and Humberside u Izraelu priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom 
diplomom o završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju i stečenoj visokoj stručnoj spremi iz 
područja društvenih znanosti (meñunarodno poslovno upravljanje). 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Lovorka Galetić i prof. dr. sc. Miodrag Hitrec s Ekonomskog 
fakulteta i prof. dr. sc. Dragutin Taboršak s Fakulteta strojarstva i brodogradnje.) 

 
* 

 
c) Nikolina Matičević 



Diplomi Bachelor of Fine Art koju je Nikolina Matičević stekla 1999. na Department of Fashion Design 
na American Intercontinental University, London, Velika Britanija, priznaje se potpuna istovrijednost s 
domaćom diplomom o završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju, stečenoj visokoj stručnoj 
spremi i stručnom nazivu diplomirani modni dizajner. 
(Stručno povjerenstvo: akademik Ante Vulin s Arhitektonskog fakulteta i prof. Goran Trbuljak s 
Akademije dramske umjetnosti.) 

 
* 
 

d) Lucijana Sterle  
Diplomi poslovne tajnice (Diplom der Fremdsprachen-Sekretärin) koju je Lucijana Sterle stekla 1997. 
na European Schools for Administration and Management (ESA) u Beču, Republika Austrija, priznaje 
se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom stručnom dodiplomskom studiju, 
stečenoj višoj stručnoj spremi i stručnom nazivu više poslovne tajnice sa znanjem stranih jezika. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Miljenko Bilen i prof. dr. sc. Alka Štampalija - oboje s Ekonomskog 
fakulteta.) 

 
* 

 
e) Angela Škrbić 
Diplomi Master of Arts (Political Science) koju je Angela Škrbić stekla 1998. na University of Wyoming, 
SAD, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom znanstvenom 
poslijediplomskom studiju iz društvenih znanosti i o stečenom akademskom stupnju magistra znanosti 
iz područja društvenih znanosti (politologija). 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Radovan Vukadinović i prof. dr. sc. Vlatko Mileta - obojica s 
Fakulteta političkih znanosti.) 

 
* 

 
f) Natko Vlahović 
Diplomi Bachelor of Arts (Political Science) koju je Natko Vlahović stekao 1999. na St. Francis 
College, New York, SAD, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom 
sveučilišnom dodiplomskom studiju i stečenoj visokoj stručnoj spremi iz područja društvenih znanosti 
(politologija). 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Radovan Vukadinović i prof. dr. sc. Vlatko Mileta - obojica s 
Fakulteta političkih znanosti.) 
 

* 
 
g) Katarina Žeravica 
Diplomi Information Technology koju je Katarina Žeravica stekla 1999. nakon trogodinjeg školovanja 
na Technikon Natal, Durban, Južnoafrička Republika, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom 
diplomom o završenom stručnom dodiplomskom studiju, o stečenoj višoj stručnoj spremi i stručnom 
nazivu inženjer informatike. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Alfred Žepić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva i prof. dr. sc. 
Božidar Tepeš s Filozofskog fakulteta.) 

 
*** 

 
9. Znanstveno-nastavna literatura 
 
Na prijedlog Povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu Senat je jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Odobrava se izdavanje ovih naslova kao sveučilišnih izdanja: 
 
Mehanizmi strojeva za proizvodnju odjeće, sveučilišni udžbenik, autor dr. sc. Gojko Nikolić, 
predlagač Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Jelka Geršak, 
izvanredni profesor Strojarskog fakulteta Sveučilišta u Mariboru, dr. sc. Dubravko Rogale, izvanredni 



profesor Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Božo Vranješ, redoviti profesor 
Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu; 
Opskrba vodom, sveučilišni udžbenik, autor dr. sc. Ivan Gulić, predlagač Grañevinski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Jure Margeta, redoviti profesor Grañevinskog fakulteta 
Sveučilišta u Splitu, dr. sc. Mitja Rismal, redoviti profesor Fakulteta za graditeljstvo i geodeziju 
Sveučilišta u Ljubljani, dr. sc. Stanislav Tedeschi, redoviti profesor Grañevinskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu; 
Hitna stanja u djece, sveučilišni udžbenik, autori dr. sc. Ljiljana Audy-Kolarić i suradnici, predlagač 
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Višnja Majetić-Kogler, izvanredni 
profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Ivan Bradić, predstojnik Klinike za dječju 
kirurgiju Klinike za dječje bolesti u Zagrebu, dr. sc. Ingeborg Barišić, docent Medicinskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu; 
Socijalna medicina, sveučilišni udžbenik, autori Želimir Jakšić, dr. sc. Luka Kovačić i suradnici, 
predlagač Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Ivio Eterović, docent 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini, dr. sc. Miroslav Mastilica, docent Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Anto Jonjić redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci. 

 
* 

 
Rektor je obavijestio da mu je upućeno nekoliko prigovora da se na Sveučilištu pojavljuju kao 
sveučilišni i oni udžbenici koji nisu prošli uobičajeni postupak prihvaćanja u Povjerenstvu za 
znanstveno-nastavnu literaturu i u Senatu. Za iduću sjednicu o tome će pripremiti izvješće. 

 
*** 

 
 
 
10. Razno 
 
a) Prorektor Z. Kovač je obavijestio da je pri Odjelu za meñunarodnu suradnju Ministarstva znanosti i 
tehnologije raspisan natječaj za dvije stipendije za magistarski i doktorski studij u Češkoj - 
detaljna obavijest dostupna je na web stranicama Sveučilišta. 

 
* 

 
b) Na pitanje M. Gojmerca što je s bilateralnim sporazumima o suradnji Sveučilišta u Zagrebu s 
njemačkim sveučilištima odgovorio je prorektor Z. Kovač: Sveučilište je za tu suradnju u nekoliko 
posljednjih godina nastojalo dobiti od Ministarstva znanosti i tehnologije materijalno pokriće. Nije ga 
dobilo te stoga suradnju nije bilo moguće ostvarivati - niti odobravanjem radnih programa kod 
postojećih sporazuma niti sklapanjem novih sporazuma. Nada se da će se na sastanku s ministrom 
dobiti odgovor i na ovo pitanje. V. Leko je napomenuo da se u proračunu Rektorata koji se predlaže 
Ministarstvu znanosti i tehnologije već dvije godine navodi potpuni popis s predviñenim minimalnim 
iznosima sredstava za meñunarodnu suradnju - bez odjeka. 

 
* 

 
c) Rektor je obavijestio da se u travnju očekuje dolazak delegacije turskih rektora - tada će se 
vjerojatno konkretizirati predloženi oblici suradnje., tj. upis turskih studenata na naše studije. 

 
* 

 
d) A. Markotić je zamolio obavijest o sadržaju sutrašnjeg sastanku dekana i prodekana s 
ministrom znanosti. Odgovorio je rektor: očekuje se da će ministar, koji će voditi sastanak, odgovoriti 
na niz naših pitanja. 
M. Dika je izrazio mišljenje da se za taj sastanak trebalo koncentrirati na nekoliko problema koji su 
bitni Sveučilištu i onda zajednički nastupiti prema Ministarstvu s konkretnim prijedlogom kako te 
probleme riješiti, od prijedloga zakonskih tekstova do ostaloga. 
Rektor je obavijestio o dosadašnjim kontaktima s ministrima znanosti i tehnologije. Prvi je prijedlog bio 
da se jednom mjesečno redovito sastaju ministrov i rektorov tim s unaprijed pripremljenim temama 



razgovora. Ministru su dostavljene kompletne sve tematske sjednice Senata - dakle ministar je 
upoznat sa stajalištima Sveučilišta: od financiranja, kadrovske politike, do svega onoga o čemu se 
ovdje razgovaralo u posljednje dvije godine. 
Inicijativa za sastanak potekla je odatle što ministar nije mogao razgovarati sa svakim dekanom 
posebno uglavnom o istim temama. Danas se mogu utvrditi pitanja koja Senat zanimaju: 
prošlogodišnji dugovi, proračun, zapošljavanje profesora, odnos sveučilišta - veleučilišta, upisne kvote 
i drugo. 
Prorektor Z. Kovač dodao je toj skupini i pitanja koja se odnose na sveučilišnu meñunarodnu suradnju, 
osobito bilateralnu. 
M. Dika je predložio da se zatraži da se pri odreñenim funkcijama Ministarstva, npr. za visoko 
školstvo, za meñunarodnu suradnju i sl., osnuju svojevrsni savjeti. u koje bi ušli stručnjaci sa 
sveučilištâ koji bi pomogli Ministarstvu da definira osnove politike u tim funkcijama. Formiranjem takvih 
specijaliziranih savjeta, tj. timova stručnjaka autoritativnih i po stručnom i po znanstvenom potencijalu, 
funkcije Ministarstva bitno bi se izmijenile, ponajprije bi se debirokratizirale, a i Sveučilište i njegove 
članice imali bi prilike sudjelovati u odlukama koje bi Ministarstvo donosilo.  
Rektor je podsjetio da su zakonom predviñena područna vijeća, pa i vijeće za novčanu potporu visokih 
učilišta, u kojima su i sveučilišni profesori, ali se ta tijela nisu sastala nijednom u posljednje dvije 
godine. 

 
*** 

 
Rektor je zaključio sjednicu, a M. Dika je u ime Pravnog fakulteta kao domaćina pozvao dekane na 
domjenak u Klubu nastavnika. 
 

*** 
 
Sjednica je završila u 19.10 sati. 
Rektor 
Prof. dr. sc. Branko Jeren 
 
Zapisnik sastavila 
Branka Römer 
Uz poziv broj: 01-2/5-2000. 
od 28. ožujka 2000. 

 


