
Z A P I S N I K 
5. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 1999/2000. održane 11. siječnja 2000. u 

vijećnici Sveučilišta u Zagrebu s početkom u 17 sati. 
 
* 

 
Prisutni članovi: 
 
1. prorektorica za znanost prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer  
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. prodekan Akademije dramske umjetnosti prof. Milivoj Puhlovski (zamjenjuje dekanicu prof. Maju 

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. Ivo Spremić (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Borisa 

Vukonića)  
11. dekanica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije prof. dr. sc. Stanka Zrnčević  
12. dekan Fakulteta organizacije i informatike prof. dr. sc. Miroslav Žugaj  
13. dekan Fakulteta političkih znanosti prof. dr. sc.Vlatko Mileta  
14. dekan Fakulteta prometnih znanosti prof. dr. sc. Čedomir Ivaković  
15. dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje prof. dr. sc. Mladen Franz  
16. prodekan Fakulteta za fizičku kulturu prof. dr. sc. Milan Blašković (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. 

Bojana Matkovića)  
17. prodekanica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta prof. dr. sc. Ivana Čepelak (zamjenjuje dekana 

prof. dr. sc. Nikolu Kujundžića)  
18. dekan Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Mirko Gojmerac  
19. prodekan Geodetskog fakulteta prof. dr. sc. Ladislav Feil (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. 

Tomislava Bašića)  
20. prof. dr. sc. Ivan Gotić, Geotehnički fakultet  
21. dekan Grañevinskog fakulteta prof. dr. sc. Željko Korlaet  
22. dekan Grafičkog fakulteta prof. dr. sc. Stanislav Bolanča  
23. dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta prof. dr. sc. Tomislav Ivančić  
24. dekan Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Zvonko Kusić  
25. dekan Metalurškog fakulteta prof. dr. sc. Ante Markotić  
26. dekan Muzičke akademije prof. Tonko Ninić  
27. dekan Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Mihajlo Dika  
28. v. d. dekana Prirodoslovno-matematičkog fakulteta prof. dr. sc. Ivan Gušić  
29. dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta prof. dr. sc. Darko Mayer  
30. dekan Stomatološkog fakulteta prof. dr. sc. Vlado Carek  
31. dekan Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Joso Vukelić  
32. dekan Tekstilno-tehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Drago Katović  
33. prodekan Učiteljske akademije prof. mr. sc. Filip Ćurić  
34. dekan Veterinarskog fakulteta prof. dr. sc. Zdenko Makek  
35. predsjednik Studentskog zbora Mario Panjičko, student  
36. zamjenik predsjednika Studentskog zbora Krešimir Bračić, student  
37. članica Predsjedništva Studentskog zbora Jasminka Cindrić, studentica  
38. član Predsjedništva Studentskog zbora Saša Žugaj, student 
 
Odsutni članovi:  
 
39. rektor prof. dr. sc. Branko Jeren (ispričao se)  
40. dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva prof. dr. sc. Slavko Krajcar (ispričao se)  
41. dekan Prehrambeno-biotehnolokog fakulteta prof. dr. sc. Branko Tripalo (ispričao se)  



42. član Predsjedništva Studentskog zbora Domagoj Kačan, student  
43. član Predsjedništva Studentskog zbora Ivica Ravić 
 
Sjednici još prisustvuju:  
 
• pomoćnik ministrice znanosti i tehnologije prof. dr. sc. Zdenko Biñin  
• zamjenik voditelja Hrvatskih studija prof. dr. sc. Ivan Koprek  
• iz stručne službe Rektorata Branka Römer  
• predstavnici medija 
 
Predsjedava prorektorica prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer.  
 

*** 
 

Prorektorica je pozdravila prisutne, posebno pomoćnika ministrice znanosti i tehnologije prof. dr. sc. 
Zdenka Biñina, novoga dekana Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Mihajla Diku te predstavnike medija. 
Ispričala je rektora koji zbog bolesti ne može voditi sjednicu niti biti nazočan na njoj i prenijela je 
Senatu njegove pozdrave i želje za uspješan rad. Predložila je dopunu dnevnog reda navedenog u 
pozivu točkom o poslijediplomskom studiju, što je Senat prihvatio te je za današnju sjednicu utvrdio 
ovaj 
 

d n e v n i   r e d: 
 
1. Izvršenje odluka i prihvaćanje zapisnika 4. sjednice Senata u ak. god. 1999/2000. održane 7. 
    prosinca 1999.  
2. Obavijesti 
3. CRE evaluacija - informacija 
4. Izbori: 
    a) Imenovanje povjerenstava za izbor predloženika 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) Potvrda izbora u trajno nastavno zvanje profesora visoke škole 
    e) Suglasnost na izbor umjetnika u znanstveno-nastavno zvanje 
5. Nastava i studenti 
    a) Prihvaćanje obnovljenog nastavnog programa i plana sveučilišnog dodiplomskog studija  
        za profesora fizike i tehnike s informatikom 
    b) Sveučilišna anketa 
    c) Red predavanja 
    d) Stipendija Sveučilišta u Zagrebu 
    e) Korištenje studentskih športskih dvorana 
6. Poslijediplomski studiji 
7. Meñunarodna suradnja 
8. Nostrifikacije 
9. Znanstveno-nastavna literatura 
10. Razno 
 

*** 
 
1. Izvršenje odluka i prihvaćanje zapisnika 4. sjednice Senata u ak. god. 1999/2000. održane 7. 
prosinca 1999. 
 
Prorektorica je obavijestila: 
- Zaključak na str. 3. zapisnika nakon rasprave o tematskoj točki: Djelovanje veleučilišta i odnos 
veleučilišta - sveučilišta zapravo je proveden: D. Katović, Ž. Korlaet i I. Spremić pripremili su svaki 
svoje zaključke. Kako bi se za Senat pripremili objedinjeni zaključci i s rektorovim udjelom u njihovu 
oblikovanju, predlaže da se prihvaćanje tih zaključaka odgodi za sljedeću sjednicu Senata. 
- Zbog uočenih pogrešaka predlaže se izmjena teksta na str. 5. zapisnika, pod točkom 14, tako da 
ispravljeni tekst glasi: "14. Sastalo se ad hoc sveučilišno povjerenstvo za izdavaštvo radi razmatranja 
problema izdavaštva na Sveučilištu. U radu povjerenstva sudjelovali su rektor, svi prorektori, 



predsjednik Povjerenstva za znanstveno-nastavu literaturu Ž. Korlaet, predsjednica Uredničkog 
odbora sveučilišnih izdanja V. Lopac, direktorica Hrvatske sveučilišne naklade A. Šikić, direktorica 
Sveučilišne tiskare A. Velić i član Nadzornog odbora Sveučilišne tiskare S. Vranjican. U budućem radu 
tog povjerenstva sudjelovat će i predstavnik studenata." 
- Na Zakon o stručnim nazivima i akademskim stupnjevima (pod točkom 18. na str. 6. zapisnika) 
reagirao je Pravni fakultet uputivši zbog nekih odradaba Zakona tužbu Ustavnom sudu. I Sveučilište 
priprema svoj prosvjed zbog načina na koji je taj zakon donesen - na tekstu tog podneska još se radi. 
- Svi drugi zaključci i odluke administrativno su provedeni i upućeni na relevantne adrese. 
- Na prošlom Senatu odgoñene točke na dnevnom su redu na današnjoj sjednici: prihvaćanje 
obnovljenog nastavnog progama i plana sveučilišnog dodiplomskog studija za profesora fizike i 
tehnike s informatikom, zatim korištenje studentskih športskih dvorana i sveučilišna anketa. 
Drugih obavijesti ili primjedaba na zapisnik nije bilo. 
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Prihvaća se zapisnik 4. sjednice Senata u ak. god. 1999/2000. održane 7. prosinca 1999. s time da se 
tekst točke 14. na 5. str. zapisnika izmijeni kako je predloženo. 

 
*** 

 
3. Obavijesti 
 
Prorektorica H. J. Mencer iznijela je ove obavijesti: 
- Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja obilježava danas desetu obljetnicu prigodnim 
programom od 18.00 do 20.00 sati u maloj dvorani "Vatroslava Lisinskoga", a nakon toga domjenkom i 
druženjem do 23 sata. Sindikat upućuje rektoru, prorektorima isvim članovima Senata poziv da se 
nakon sjednice pridruže programu i domjenku umjesto uobičajenog domjenka u Društvu nastavnika. 
- Sveučilištu je Ministarstvo vanjskih poslova uputilo obavijesti o raspisu natječaja za dvije UNESCO-
ove nagrade: 
a) za nagradu MOST za najbolji doktorski rad iz područja društvenih znanosti - obavijest je osim 
Sveučilištu upućena i pojedinim relevantnim fakultetima i drugim ustanovama društvenih znanosti, 
b) za nagradu iz programa MAB (Man and Biosphere) - kako ta obavijest nije posebno upućena ni 
jednom fakultetu, Sveučilište će je proslijediti Prirodoslovno-matematičkom, Medicinskom, 
Agronomskom i Šumarskom fakultetu. 
Materijal vezan uz obje obavijesti na raspolaganju je zainteresiranima u Uredu za meñunarodnu 
suradnju Sveučilišta na Rektoratu. 
Prorektor V. Leko obavijestio je da je sveučilišno povjerenstvo za izradu temeljnih kriterija za dodjelu 
te potom i za raspodjelu - na osnovi prijedloga fakulteta i akademija -stanova koje je za najam 
znanstvenicima Sveučilišta prepustilo Gradsko poglavarstvo predalo svoj prijedlog rektoru 23. 
prosinca 1999. Rektor je prijedlog proslijedio Gradskom poglavarstvu. Ono će predloženike pozvati na 
potpis ugovora o najmu. Gradsko poglavarstvo nije moglo dati obavijest ni o približnom datumu kada 
bi se to potpisivanje moglo očekivati, a niti o tome kada će završiti adaptacija tih stanova. 
M. Franz je postavio pitanje jesu li fakulteti obaviješteni o tome kome su stanovi dodijeljeni. Odgovorio 
je prorektor V. Leko: Popis osoba kojima su stanovi dodijeljeni upućen je Gradskom poglavarstvu, ali 
fakultetima ne. Sveučilišno povjerenstvo prihvatilo je prijedloge fakulteta te stanove dodijelilo prvom 
kandidatu s liste svakog fakulteta. Budući da se Katolički bogoslovni fakultet odrekao svoga prava na 
jedan takav stan, taj stan dodijeljen je - prema dodatnim kriterijima sveučilišnog povjerenstva - 
najboljem kandidatu od onih navedenih na drugom mjestu fakultetskih prijedloga: to je drugi po redu 
predloženik u prijedlogu Fakulteta elektrotehnike i računarstva. 
D. Mayer postavio je pitanje kada će se održati sljedeća promocija doktora. Odgovorila je prorektorica 
H. J. Mencer: Sljedeća promocija bit će možda krajem mjeseca.  
A. Markotić postavio je pitanje što je s novim znanstvenim novacima. Odgovorio je pomoćnik 
ministrice Z. Biñin: Ministarstvo upravo završava valorizaciju novih znanstvenih programa i nakon 
toga raspisat će natječaj za nove znanstvene novake. 
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Obavijesti prorektorice H. J. Mencer, prorektora V. Leke i pomoćnika ministrice znanosti i tehnologije 
Z. Biñina primaju se na znanje. 

 



3. CRE evaluacija – informacija 
 
Prorektorica H. J. Mencer obavijestila je o radu kontaktne skupine pet sveučilinih profesora s pet 
različitih znanstvenih područja koja za tim europskih eksperata prireñuje samoanalizu Sveučilišta u 
Zagrebu. Europski stručnjaci dolaze prvi put u posjet Sveučilištu od 8. do 10. veljače 2000. Posjetit će 
i razgovarati s čelnicima i studentima dvaju fakulteta koje im Sveučilište predloži: to će biti ovaj put 
Pravni fakultet i Fakultet elektrotehnike i računarstva, a možda posjete i neki treći fakultet po izboru 
članova ekspertne grupe. Dekani prvih dvaju fakulteta o tome su već obaviješteni, a krajem tjedna 
održat će se s njima detaljan dogovor. Evaluacija Sveučilišta u Zagrebu završit će u svibnju. Europski 
stručnjaci tada ponovno dolaze na Sveučilište, sami će odabrati tri fakulteta, a posjetit će i druge 
fakultete. 
Završno izvješće europskih stručnjaka bit će upućeno članovima Senata, a onda i javno objavljeno. 
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Obavijest prorektorice H. J. Mencer o aktivnosti za pripremu CRE evaluacije Sveučilišta u Zagrebu 
primaju se na znanje. 

 
*** 

 
4. Izbori 
 
a) Imenovanje povjerenstva za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus 
Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova Senat je donio ove 

 
O D L U K E 

 
I. Imenuje se povjerenstvo za predlaganje dodjele počasnog zvanja professor emeritus prof. dr. sc. 
Jeleni Krmpotić-Nemanić, red. prof. Medicinskog fakulteta, u miru, u ovom sastavu: 
- dr. sc. Ivan Vinter, red. prof. Medicinskog fakulteta, predsjednik,i članovi: 
- dr. sc. Ljiljana Kostović-Knežević, red. prof. Medicinskog fakulteta  
- dr. sc.Sergej Forenbacher, red. prof. Veterinarskog fakulteta, u miru 
- dr. sc. Ante Hraste, redoviti profesor Veterinarskog fakulteta. 

 
* 

 
II. Imenuje se povjerenstvo za predlaganje dodjele počasnog zvanja professor emeritus prof. dr. sc. 
Fedoru Valiću, red. prof. Medicinskog fakulteta, u miru, u ovom sastavu: 
- dr. sc. Dunja Beritić, red. prof. Medicinskog fakulteta, predsjednica,i članovi: 
- dr. sc. Eugenija Žuškin, red prof. Medicinskog fakulteta 
- dr. sc. Milan Meštrov, red. prof. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 
- dr. sc. Marko Šarić, red. prof. u miru. HAZU 
- dr. sc. Mladen Sekso, red. prof. u miru, HAZU. 

 
* 

 
III. Imenuje se povjerenstvo za predlaganje dodjele počasnog zvanja professor emeritus prof. dr. sc. 
Šimi Spaventiju, red. prof. Stomatološkog fakulteta, u miru, u ovom sastavu: 
- dr. sc. Zvonko Kusić, red. prof. Medicinskog fakulteta, predsjednik,i članovi: 
- dr. sc. Ivo Padovan, red. prof. u miru, HAZU 
- dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, red. prof. Stomatološkog fakulteta 
- dr. sc. Igor Voskresenski, red. prof. Medicinskog fakulteta, u miru 
- dr. sc. Juraj Geber, red. prof. Medicinskog fakulteta. 
 

*** 
 
b) 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. Zvonimira Aržeka, Ekonomski fakultet, područje društvenih znanosti, polje ekonomije 
2. dr. sc. Radovana Ivančevića, Filozofski fakultet, područje humanističkih znanosti, polje znanosti o 
umjetnosti 
3. dr. sc. Andrije Pragera, Grañevinski fakultet, područje tehničkih znanosti, polje grañevinarstva 
4. dr. sc. Stjepana Tkalca, Šumarsk fakultet, područje biotehničkih znanosti, polje šumarstva 
5. dr. sc. Miroslava Skoka, Tekstilno-tehnološki fakultet, područje tehničkih znanosti, polje tekstilne 
tehnologije 

 
* 

 
c) 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. Živka Vukovića, Grañevinski fakultet, područje tehničkih znanosti, polje grañevinarstva 

 
* 

 
d) Potvrda izbora u u trajno nastavno zvanje profesora više škole 
Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova Senat je jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Potvrñuje se izbor u trajno nastavno zvanje profesora više škole 
1. dr. sc. Ivana de Zana, Učiteljska akademija, područje humanističkih znanosti, polje: metodika 
nastave - priroda i društvo 
2. mr. Filipa Ćurića, Učiteljska akademija, područje humanističkih znanosti, polje: metodika nastave - 
matematika 

 
* 

 
e) Suglasnost na izbor umjetnika u znanstveno-nastavno zvanje 
Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova Senat je jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Daje se suglasnost na izbor ovih umjetnika u znanstveno-nastavno zvanje: 
1. Mare Sesardić, Akademija dramske umjetnosti, umjetničko polje kazališta, grana glume, izbor u 
zvanje docenta 
2. Gorana Tribusona, Akademija dramske umjetnosti, umjetničko polje filma i televizije, grana 
scenarija, izbor u zvanje docenta 
3. Damira Sokića, Akademija likovnih umjetnosti, umjetničko polje likovnih umjetnosti, grana 
slikarstva, izbor u zvanje docenta. 

 
* 

 
M. Gojmerac je obavijestio da je Filozofski fakultet uputio rektoru i Senatu prijedlog izmjene Pravilnika 
o načinu dodjele počasnog zvanja professor emeritus i pravima izabranika u zvanje professor 
emeritus, i to u dijelu koji se odnosi na obvezu visokog učilišta da svojim izabranicima osigura 
sredstva za mjesečnu naknadu. Zanima ga kad će se taj prijedlog uputiti na raspravu Senatu. 
Odgovorio je prorektor D. Milanović: Prijedlog jest stigao na Sveučilište, rektor i Odbor za nastavu s 
njime su se upoznali i njihovo stajalište bit će upućeno kao odgovor Filozofskom fakultetu. Zasad 
nema druge obavijesti o tome za Senat. 
 

*** 
 



5. Nastava i studenti 
 
a) Obnovljeni nastavni program i plan sveučilišnog dodiplomskog studija za stjecanje stručnog 
naziva profesora fizike i tehnike s informatikom (obnovljeni smjer profesor fizike i politehnike) 
na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematički fakultet predložio je Senatu prihvaćanje tog obnovljenog nastavnog 
programa koji se izvodi na Fakultetu. Recenzenti su program pozitivno ocijenili. Senat je, nakon 
rasprave u kojoj je utvrñeno da program odgovara uvjetima iz članaka 36-39. Zakona o visokim 
učilištima i članka 145. Statuta Sveučilišta, jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Prihvaća se obnovljeni nastavni program sveučilišnog dodiplomskog studija za stjecanje stručnog 
naziva profesora fizike i tehnike s informatikom na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Program je sastavni dio ove odluke. 

 
* 

 
b) Sveučilišna anketa 
Prorektorica H. J. Mencer obavijestila je dekane o pisanoj obavijesti pripremljenoj za današnju 
sjednicu o evaluaciji sveučilišne ankete.U obavijesti su postavljena tri pitanja dekanima: 
- Što je učinjeno s rezultatima sveučilišne ankete provedene u ak. god. 1998/99. i do kojih ste 
zaključaka došli? 
- Što vidite kao glavnu zapreku učinkovitoj primjeni sveučilišne ankete na svom fakultetu? 
- Kako pratite kvalitetu nastave na svom fakultetu te kako uočavate probleme u njezinu izvoñenju? 
Zamolila je dekane da na ta pitanja odgovore što prije jer će ti odgovori pridonijeti kritičkoj evaluaciji i 
ankete i Sveučilišta te poslužiti pripremi materijala za CRE evaluaciju Sveučilišta. 
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Obavijest o sveučilišnoj anketi prima se na znanje. 
Dekani će dostaviti što prije odgovore na pitanja postavljena u uručenoj im pisanoj obavijesti o anketi. 

 
* 

 
c) Red predavanja  
Prorektor D. Milanović obavijestio je o promemoriji, takoñer pripremljenoj za sjednicu, o Redu 
predavanja Sveučilišta u Zagrebu 1999/2000. Naglasio je kako je to zadnji Red predavanja u ovom 
stoljeću i u ovom tisućljeću i podsjetio na 125 godina dugu tradiciju izdavanja te sveučilišne 
publikacije. 
Student K. Bračić je predložio da se Red predavanja tiska tako da bude dostupan korisnicima 
početkom akademske godine. 
Prorektor V. Leko je napomenuo da Red predavanja nije samo informacija korisnicima, nego se izdaje 
- tijekom 125 godina duge tradicije - kao skup pohranjenih korisnih podataka. Napomenuo je da se ta 
publikacija sada izdaje i na teret vlastitih materijalnih troškova jer se ne želi prekinuti tradicija. Prihvaća 
i podupire inicijativu studenata, ali napominje da valja voditi računa o svim aspektima te akcije. 
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Obavijest o Redu predavanja prima se na znanje. 

 
* 

 
d) Stipendija Sveučilišta u Zagrebu 
Dekanima je, izvijestio je prorektor D. Milanović, pismeno pripremljena i obavijest o prijavama za 
dodjelu stipendije Sveučilišta u Zagrebu: na natječaj, koji je objavljen u Vjesniku 25. studenoga i bio 
otvoren do 15. prosinca 1999, javilo se 343 pristupnika s 29 visokoškolskih ustanova. Prijave se 
obrañuju. Nakon izbora predloženika, koji će obaviti povjerenstvo za dodjelu stipendije, i nakon što 
Sveučilište dobije sredstva za tu svrhu, rezultati natječaja bit će objelodanjeni u tisku i na oglasnim 
pločama visokih učilišta. 



Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Obavijest o stipendijama Sveučilišta u Zagrebu prima se na znanje. 

 
* 

 
e) Korištenje studentskih športskih dvorana 
Prema pismenom prijedlogu koji je rektoru uputio predsjednik Odbora za šport Studetnskog zbora S. 
Žugaj, studenti mole da se za potrebe studentskih športskih natjecanja odobri besplatno korištenje 
studentskih športskih dvorana na Ekonomskom fakultetu, Fakultetu za fizičku kulturu i Fakultetu 
elektrotehnike i računarstva ili da se omogući najam tih dvorana za navedene svrhe po 
subvencioniranim cijenama. 
Prijedlog je dopunio predsjednik Studentskog zbora M. Panjičko obaviješću da Studentski zbor ne 
može ove godine organizirati sveučilišno športsko prvenstvo prije nego što se namiri prošlogodišnji 
dug od 150.000 kuna (za isplatu naknada stručnom osoblju i za korištenje dvorana). Studenti očekuju 
od Senata načelnu podršku svome zahtjevu prije nego otpočnu razgovore s dekanima fakulteta koji 
imaju športske dvorane. 
U raspravi su sudjelovali: M. Žugaj, D. Mayer, pomoćnik ministrice Z. Biñin, M. Panjičko, V. Leko, I. 
Spremić, V. Mileta, prorektorica H. J. Mencer, Ž. Korlaet, S. Zrnčević, prorektor D. Milanović, H. Auf-
Franić, M. Dika, A. Markotić i S. Bolanča. 
Senat je obaviješten da je Sveučilište već zatražilo od Ministarstva znanosti i tehnologije - koje bi 
trebalo financirati i sveučilišni šport - sredstva za pokriće duga prošlogodišnjeg studentskog športskog 
prvenstva: odgovoreno je da će se za taj dug vjerojatno naći sredstva, a da će se za ovogodišnje 
prvenstvo sredstva za tu svrhu predvidjeti u proračunu Studentskog zbora. Što se tiče podrške Senata 
ovom studentskom zahtjevu, ta podrška, naglašeno je, ima samo snagu preporuke. Senat je takoñer 
obaviješten o tome koliko sredstava za sve materijalne troškove fakulteti koji imaju športske dvorane 
dobivaju od Ministarstva (oko 45%), a koliko namiruju sami (oko 55%).  
Izraženo je mišljenje da bi u snošenju troškova studentskog športskog prvenstva trebali sudjelovati svi 
fakulteti, a ne da padnu na teret onih koji imaju športske dvorane. Upozoreno je da treba točno 
definirati što znači podrška koju Senat daje prijedlogu studenata: subvencioniranje cijena dvorana za 
ove namjene jest potrebno i zaslužuje podršku, ali ako se podrška dade, znači li to da će Senat 
podmiriti razliku do pune cijene? 
Bilo je govora i o plaćanju dvorana koje fakulteti unajmljuju za redovitu nastavu tjelesne kulture svojih 
studenata. Predloženo je da svaki fakultet elaborira taj problem u svojoj kući, da se o tome izvijesti na 
Senatu te da se na razini Sveučilišta predloži cjelovito provedbeno i programsko rješenje. 
(Prorektorica H. J. Mencer: Rasprava o nastavi tjelesne kulture predviñena je i kao tematska točka 
jedne od sjednica Senata.) Izraženo je mišljenje da bi energičnije trebalo potaknuti izgradnju dvorana i 
za potrebe studenata i zahtijevati sredstva za potrebe studentske tjelesne kulture i sveučilišnog športa. 
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Senat podržava zahtjev Studentskog zbora da se najam studentskih športskih dvorana za potrebe 
studentskog športskog prvenstva odobri po subvencioniranim cijenama. 
Povjerava se povjerenstvu u sastavu: prorektor D. Milanović, prorektor V. Leko, dekani B. Vukonić, S. 
Krajcar i B. Matković, pomoćnik ministrice za visoko školstvo Z. Biñin i predstavnici studenata da 
razmotri molbu studenata te da na osnovi provedene rasprave predloži način korištenja studentskih 
športskih dvorana za potrebe studentskog športskog natjecanja koji će zadovoljiti sve strane. 
U prijedlogu treba točno utvrditi tko će snositi razliku od subvencioniranih do punih troškova korištenja 
dvorana za te svrhe. U snošenju tih troškova trebali bi sudjelovati svi fakulteti i akademije. 
Radi pripreme tematske točke Senata posvećene tjelesnoj kulturi studenata od fakulteta će se zatražiti 
podaci na osnovi kojih će stručnjaci za to točno izračunati za svaki fakultet što im je točno potrebno za 
redovitu nastavu tjelesne kulture njihovih studenata i za studentski šport. 

 
*** 

 
6. Poslijediplomski studiji 
Na prijedlog Centra za poslijediplomske studije, o kojem je izvijestila prorektorica H.J. Mencer, te 
kraćeg obrazloženja prijedloga koje je iznio prorektor Z. Kovač, Senat je jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 



Prihvaća se obnovljeni program znanstvenog poslijediplomskog studija u području biomedicine i 
zdravstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Odobrava se raspis natječaja za upis u treću godinu studija u ak. god. 1999/2000. 

 
* 

 
M. Gojmerac je postavio pitanje što je sa sveučilišnim pravilnikom o poslijediplomskom studiju. 
Odgovorio je prorektor Z. Kovač: Rad je nastavljen. Priprema se prijedlog s alternativama. Očekuje se 
da će se pripremiti za raspravu na sljedećoj sjednici Senata i pravodobno dostaviti dekanima. 

 
*** 

 
7. Meñunarodna suradnja 
 
Prorektor Z. Kovač iznio je ove obavijesti: 
- U Madridu je održan sastanak skupine starih europskih sveučilišta vezan uz projekt Vijeća Europe i 
Europske unije: Ancient Universities Routs. Održana je inicijalna rasprava na temu: Living the 
University as Heritage Historical, Environment, Collections, Traditions, na kojoj se pokušalo analizirati 
što to jest u sveučilištu da je ono tako trajno (od 65 ustanova koje su danas aktivne a starije od 1500. 
godine pedeset su sveučilišta). Od dvadesetak najstarijih sveučilišta iz Europe pozvano je i Sveučilište 
u Zagrebu. Predviñena su još tri sastanka. Za završni, u listopadu ove godine u Krakowu, pripremit će 
se dokument kao sažetak bitnih promišljanja te duge tradicije sveučilišta. 
- Sveučilište u Oklahomi, SAD, ponudilo je suradnju Sveučilištu u Zagrebu. Ta je ponuda inicirana 
suradnjom profesora I. Ivanšića s Fakulteta elektrotehnike i računarstva s profesorom Rubinom s 
Oklahoma Sveučilišta. Fakultetima je poslana obavijest o toj suradnji. Ako s tim sveučilištem odnosno 
s njegovim studijima postoji suradnja s kojim fakultetom , molio bi da se o tome obavijesti. Isto tako 
moli obavijesti o interesu za suradnjom kako bi se sve to ugradilo u prijedlog ugovora o suranji izmeñu 
dvaju sveučilišta. 
- Sveučilište Humboldt iz Berlina u sklopu redovite suradnje sa Sveučilištem u Zagrebu i recipročne 
razmjene nudi četveromjesečnu stipendiju u proljetnom semestru za bilo koju struku.Na ponudu treba 
odgovoriti do kraja mjeseca. Obavijest je upućena fakultetima. 
- Izraelsko veleposlanstvo u Hrvatskoj sa sjedištem u Beču ponudilo je za jednog kandidata sa 
Sveučilišta u Zagrebu poseban seminara o edukacijskoj tehnologiji (16.2-8.3.2000) u Izraelu. Izraelska 
vlada snosi troškove boravka, a kandidat ili ustanova koja ga upućuje snosio bi troškove putovanja. 
Detaljnije obavijesti i obrasci koje zainteresirani mora ispuniti i predati na raspolaganju su u Rektoratu 
u Uredu za meñunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. 

 
* 

 
A. Markotić je zamolio obavijest o tome kakav je odgovor turske strane na ponude naših fakulteta za 
upis na studij kandidatima iz Turske. Te su ponude fakulteti dostavili Sveučilištu upravo na poticaj 
Sveučilišta. Turska je bila posebno zainteresirana za studije tehničkih znanosti - metalurgije i 
brodogradnje. Odgovorio je prorektor Z. Kovač: Premda je turska strana izrazila interes za studiranje 
turskih studena na našem sveučilištu i zatražila naše ponude, nije stigao ni jedan odgovor ni na jednu 
ponudu naših fakulteta. 

 
*** 

 
8. Nostrifikacije 
 
Uvodeći ovu točku prorektorica H. J. Mencer izrazila je zadovoljstvo što je sada na Senatu u svojstvu 
dekana prisutan i predsjednik Stalnog povjerenstva Senata Sveučilišta u Zagrebu za nostrifikacije M. 
Dika te će se tako dobiti izravni odgovori koje je Senat. u posljednje vrijeme često postavljao u vezi s 
upućenim mu prijedlozima za nostrifikacije. Predviña se i posebna tematska točka Senata posvećena 
nostrifikacijama. Ovaj prijedlog Stalnog povjerenstva dostavljen je danas i upućen izravno Senatu da 
se ne čeka nepotrebno jer se predložene nostrifikacije temelje na meñudržavnom sporazumu o 
priznavanju diploma (s Mañarskom). 
M. Dika je dopunio pojašnjenje: kad se diplome priznaju po meñudržavnim sporazumima, postupak 
priznavanja je pojednostavljen - diplome se meñusobno priznaju prema uglavcima sporazuma. 
Pitanja u vezi s iznesenim prijedlozima postavili su: H. J. Mencer, I. Spremić, F. Ćurić, M. Gojmerac, J. 



Vukelić i S. Gračan. Posebno je upozoreno na nepotpunost prijedloga iz kojih se ne vidi radi li se o 
završenom stručnom ili znanstvenom poslijediplomskom studiju te s kojeg je znanstvenog područja 
završeni studij. Predloženo je da Sveučilište zatraži od Ministarstva znanosti i tehnologije informaciju o 
svim važećim meñudržavnim sporazumima o uzajamnom priznavanju diploma. 
M. Dika je, uvaživši potrebu da se prijedlozi oblikuju točno i potpuno, predložio da se ova točka skine s 
dnevnog reda današnje sjednice. Prijedlog je podržala i prorektorica H.J. Mencer, Senat ga je potom 
prihvatio te je donio ovaj 
 
z a k l j u č a k : 
 
O prijedlozima za nostrifikaciju stranih diploma upućenim na ovu sjednicu Senat će odlučivati na 
jednoj od narednih sjednica kad Stalno povjerenstvo prijedloge preoblikuje u skladu sa zahtjevima 
iznesenim u raspravi. 

 
*** 

 
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: 
 
1. Kozmetologija, sveučilišni udžbenik, autorica dr. sc. Mira Čajkovac, predlagač Farmacuetsko-
biokemijski fakultet, recenzenti: dr. sc. Aleksandra Basta-Juzbašić, izv. prof. Medicinskog fakulteta, dr. 
sc. romana Senjković, izv. prof. Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, u mirovini, i dr. sc. Ivan 
jalšenjak, red. prof. Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. 
2. Klinička toksikologija, sveučilišni udžbenik, autori (urednici) dr. sc. Zijad Duraković, dr. sc. Franjo 
Plavšić i suradnici, predlagač Medicinski fakultet, recenzenti: dr. sc. Duško Jelavić, red. prof. 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Madridu, dr. sc. Milorad Miro Mimica, znanstveni savjetnik, u 
mirovini, akademik Marko Šarić, direktor Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, u 
mirovini. 

 
*** 

 
10. Razno 
 
Nitko se nije javio za riječ.  
 

*** 
 
Prorektorica H. J. Mencer zahvalila je svima na sudjelovanju u radu i podsjetila na poziv Sindikata na 
proslavu njegove obljetnice u maloj dvorani "Vatroslava Lisinskog".  

 
*** 

 
Sjednica je završila u 18.45 sati. 
 
Prorektorica 
Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer  
 
Zapisnik sastavila 
Branka Römer 
Uz poziv broj: 01-2/1-2000. 
od 4. siječnja 2000.  


