
Z A P I S N I K  
10. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 1999/2000. održane 13. travnja 

2000. u vijećnici Sveučilišta u Zagrebu s početkom u 9 sati. 
 
* 

 
Prisutni članovi: 

1. rektor prof. dr. sc. Branko Jeren  
2. prorektorica za znanost prof. dr. sc. Jasna Helena 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. prodekan Akademije dramske umjetnosti prof. dr. sc. Nikola Batušić (zamjenjuje dekanicu prof. 

Maju Rodica-Virag)  
8. dekan Akademije likovnih umjetnosti prof. Stjepan Gračan  
9. dekanica Arhitektonskog fakulteta prof. dr. sc. Hildegard Auf-Franić  
10. dekan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prof. dr. sc. Branko Radovančić  
11. dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr. sc. Boris Vukonić  
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. Miroslav Žugaj  
15. dekan Fakulteta političkih znanosti prof. dr. sc.Vlatko Mileta  
16. prodekan Fakulteta prometnih znanosti doc. dr. sc. Dragan Badanjak (zamjenjuje dekana prof. dr. 

sc. Čedomira Ivakovića)  
17. dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje prof. dr. sc. Mladen Franz  
18. doc. dr. sc. Franjo Prot s Fakulteta za fizičku kulturu (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Bojana 

Matkovića)  
19. dekan Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta prof. dr. sc. Nikola Kujundžić  
20. dekan Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Mirko Gojmerac  
21. dekan Geodetskog fakulteta prof. dr. sc. Tomislav Bašić  
22. prof. dr. sc. Ivan Gotić s Geotehničkog fakulteta  
23. dekan Grañevinskog fakulteta prof. dr. sc. Željko Korlaet  
24. dekan Grafičkog fakulteta prof. dr. sc. Stanislav Bolanča  
25. dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta prof. dr. sc. Tomislav Ivančić  
26. dekan Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Zvonko Kusić  
27. dekan Metalurškog fakulteta prof. dr. sc. Ante Markotić  
28. dekan Prehrambeno-biotehnolokog fakulteta prof. dr. sc. Branko Tripalo  
29. v. d. dekana Prirodoslovno-matematičkog fakulteta prof. dr. sc. Ivan Gušić  
30. dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta prof. dr. sc. Darko Mayer  
31. prodekan Stomatološkog fakulteta prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov (zamjenjuje dekana prof. dr. 

sc. Vladu Careka)  
32. prodekan Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Nikola Lukić (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Josu 

Vukelića)  
33. prodekan Tekstilno-tehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Ivo Soljačić (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. 

Dragu Katovića)  
34. dekan Učiteljske akademije prof. dr. sc. Ivan De Zan  
35. dekan Veterinarskog fakulteta prof. dr. sc. Zdenko Makek  
36. predsjednika Studentskog zbora Mario Panjičko, student  
37. član Predsjedništva Studentskog zbora Domagoj Kačan, student  
38. članica Predsjedništva Studentskog zbora Svjetlana Miletić, studentica  
39. članica Predsjedništva Studentskog zbora Iva Zadro, studentica 

Odsutni članovi:  

40. dekan Muzičke akademije prof. Tonko Ninić  



41. dekan Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Mihajlo Dika  
42. zamjenik predsjednika Studentskog zbora Saša Žugaj, student  
43. članica Predsjedništva Studentskog zbora Jasminka Cindrić, studentica  

Sjednici još prisustvuju: 

• ministar znanosti i tehnologije prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević - na početku sjednice  
• pomoćnik ministra znanosti i tehnologije doc. dr. sc. Darko Polšek - dijelu sjednice  
• 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.  

 
Predsjedava rektor prof. dr. sc. Branko Jeren  
 

*** 
 

Za sjednicu je utvrñen dnevni red s jednom točkom: 

Rasprava o položaju i ulozi Hrvatskih studija na Sveučilištu u Zagrebu. 

*** 
 
Rektor je pozdravio prisutne, posebno ministra znanosti i tehnologije prof. dr. sc. Hrvoja Kraljevića i 
pomoćnika ministra doc. dr. sc. Darka Polšeka kojeg je, budući da prvi put prisustvuje sjednici, i 
predstavio Senatu. Zatim je u kratkom uvodu prikazao dosadašnje aktivnosti u pripremi ove sjednice 
Senata: održan je cijeli niz sastanaka, od zajedničkog sastanka s pročelnicima odsjeka Filozofskog 
fakulteta i Fakulteta političkih znanosti te svih pročelnika studijskih grupa na Hrvatskim studijima do 
zajedničkogh sastanka Odbora za organizaciju nastave i Odbora za unapreñenje i evidenciju kadrova 
te sastanka proširenog kolegija za pripremu ove sjednice, tj. dvaju odbora, rektorovog povjerenstva i 
dekana fakulteta društvenih i humanističkih znanosti te umjetničkih akademija. 
Prema zaključcima navedenih sastanaka definiran je okvir za raspravu o položaju i ulozi Hrvatskih 
studija na Sveučilištu:te prijedlog zaključaka koji su utvrdila dva odbora. Oba su ta materijala upućena 
Senatu prema preporuci proširenog kolegija. Prijedlog zaključaka koje bi Senat trebao prihvatiti uputilo 
je Senatu i Stručno vijeće Hrvatskih studija sa svoje sjednice od 10. travnja 2000. (prijedlog je 
umnožen i podijeljen članovima Senata danas na sjednici). Novi je dokument (koji je rektor pročitao) i 
dopis dekana Filozofskog fakulteta Družbe Isusove kojim moli da se procedura uključivanja 
Filozofskog fakulteta Družbe Isusove ubrza i riješi što prije kako bi se riješio i status dvaju smjerova - 
Filozofije i Religijske kulture koje izvodi Fakultet u sklopu Hrvatskih studija. Vijeće Filozofskog 
fakulteta, na sjednici 10. travnja 2000, očitovalo se o zaključcima Odbora za organizaciju nastave i 
Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova - i taj je dopis umnožen i uručen danas članovima 
Senata.. 
U raspravi su sudjelovali: T. Maštrović, M. Panjičko, rektor, M. Gojmerac, A. Markotić, Ž. Korlaet, B. 
Vukonić, H. Auf-Franić, pomoćnik ministra D. Polšek, S. Gračan, S. Krajcar, M. Franz, V. Mileta, I. 
Gotić, I. Gušić, I. Soljačić, B. Radovančić, prorektor D. Milanović i N. Lukić. 
Nakon rasprave Senat je  
 
z a k l j u č i o : 
 
I. da na osnovi prijedloga dvaju odbora te amandmana Filozofskog fakulteta i Hrvatskih studija na taj 
prijedlog utvrñuje ovaj tekst o kojem će glasovati:  
1. Jeste li za prijedlog Hrvatskih studija da se ustroje kao samostalna pravna osoba unutar Sveučilišta 
u Zagrebu? 
2. Jeste li za prijedlog sveučilišnih odbora da se status studijskih smjerova Filozofija i Religijska 
kultura, koji se izvode u sklopu Filozofskog fakulteta Družbe Isusove, riješi u pokrenutoj proceduri 
uključivanja Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Sveučilište? 



3. Jeste li za prijedlog sveučilišnih odbora da je potrebno održati tri temeljna smjera Hrvatskih studija - 
Studij hrvatske kulture, Filozofija i Sociologija - koje je Znanstveno-nastavno vijeće Sveučilišta nakon 
provedene stručne rasprave utemeljilo 28. rujna 1993.? 
4. Iduće školske godine na studijskim smjerovima Povijest, Novinarstvo i Psihologija, koji su na 
Hrvatske studije uvedeni tijekom 1996. i 1997. godine mimo propisane i uobičajene procedure, ne 
upisuju se novi studenti. 
5. Jeste li za prijedlog Filozofskog fakulteta da kao jedini smjer Hrvatskih studija ostane dopunski 
studij Hrvatske kulture? 
6. Jeste li za prijedlog Hrvatskih studija da Hrvatski studiji nastave s izvoñenjem nastave po 
postojećem nastavnom planu i programu dok se ne obavi stručna evaluacija nastavnih programa, uz 
dosadašnje upisane kvote? 
II. da će se glasovati tajno, o svakoj točki posebno, zaokruživanjem ZA ili PROTIV 
III. da će prema rezultatima glasovanja o prve četiri točke ovisiti hoće li se glasovati i o 5. i o 6. točki;  
ako da, o svakoj će se i nadalje glasovati tajno, zaokruživanjem ZA ili PROTIV 
IV. javnim glasovanjem - i to jednoglasno: svim studentima upisanim na Hrvatske studije 
omogućuje se nastavak studiranja i završetak započetog studija.  
V. javnim glasovanjem izabrano je izborno povjerenstvo u sastavu: 
prof. dr. sc. Slavko Krajcar 
prof. dr. sc. Mladen Franz, 
prof. dr. sc. Ivan De Zan 
predsjednik Studentskog zbora Mario Panjičko, kao članovi Senata, i 
akademska tajnica Olga Šarlog-Bavoljak 
 

* 
 
Prije glasovanja rektor je prozivanjem utvrdio da u trenutku glasovanja sjednici prisustvuje 35 
članova Senata od ukupno 43 člana koji čine Senat. Prema čl. 34. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 
Senat pravovaljano odlučuje kad je prisutno više od polovice ukupnog broja članova, a odluke donosi 
natpolovičnom većinom prisutnih - danas je natpolovična većina 18 glasova. 

 
* 

 
Tajno glasovanje organiziralo je i provelo izborno povjerenstvo, o svakoj točki posebno, i odmah 
objavilo rezultate tajnog glasovanja: 
1. Jeste li za prijedlog Hrvatskih studija da se ustroje kao samostalna pravna osoba unutar 
Sveučilišta u Zagrebu? 
- 18 glasova ZA, 17 glasova PROTIV, dakle prihvaćen je prijedlog Hrvatskih studija da se ustroje kao 
samostalna pravna osoba unutar Sveučilišta u Zagrebu. 
2. Jeste li za prijedlog sveučilišnih odbora da se status studijskih smjerova Filozofija i 
Religijska kultura, koji se izvode u sklopu Filozofskog fakulteta Družbe Isusove, riješi u 
pokrenutoj proceduri uključivanja Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Sveučilište? 
- 34 glasa ZA, 1 glas PROTIV, dakle prihvaćen je prijedlog sveučilišnih odbora da se status studijskih 
smjerova Filozofija i Religijska kultura, koji se izvode u sklopu Filozofskog fakulteta Družbe Isusove, 
riješi u pokrenutoj proceduri uključivanja Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Sveučilište. 
3. Jeste li za prijedlog sveučilišnih odbora da je potrebno održati tri temeljna smjera Hrvatskih 
studija - Studij hrvatske kulture, Filozofija i Sociologija - koje je Znanstveno-nastavno vijeće 
Sveučilišta nakon provedene stručne rasprave utemeljilo 28. rujna 1993.?  
- 20 glasova ZA, 15 glasova PROTIV, dakle prihvaća se prijedlog sveučilišnih odbora da je potrebno 
održati tri temeljna smjera Hrvatskih studija - Studij hrvatske kulture, Filozofija i Sociologija - koje je 
Znanstveno-nastavno vijeće Sveučilišta nakon provedene stručne rasprave utemeljilo 28. rujna 1993. 
4. Iduće školske godine na studijskim smjerovima Povijest, Novinarstvo i Psihologija, koji su 
na Hrvatske studije uvedeni tijekom 1996. i 1997. godine mimo propisane i uobičajene 
procedure, ne upisuju se novi studenti 
- 27 glasova ZA, 7 glasova PROTIV, 1 glas nevažeći., dakle prihvaćen je prijedlog odbora da se iduće 
školske godine na studijskim smjerovima Povijest, Novinarstvo i Psihologija, koji su na Hrvatske 
studije uvedeni tijekom 1996. i 1997. godine mimo propisane i uobičajene procedure, ne upisuju novi 
studenti. 

 
* 



Budući da je prihvaćanjem navedenih četiriju točaka postalo bespredmetno glasovati o preostala dva: 
5. Jeste li za prijedlog Filozofskog fakulteta da kao jedini smjer Hrvatskih studija ostane dopunski 
studij Hrvatske kulture? 
6. Jeste li za prijedlog Hrvatskih studija da Hrvatski studiji nastave s izvoñenjem nastave po 
postojećem nastavnom planu i programu dok se ne obavi stručna evaluacija nastavnih programa, uz 
dosadašnje upisane kvote? 
o tim se točkama nije glasovalo. 
 

* 
 
Prema tome, Senat je nakon provedene rasprave o položaju i ulozi Hrvatskih studija na Sveučilištu u 
Zagrebu javnim glasovanjem (točka 1) i tajnim glasovanjem (točke 2-5) donio ovu 

O D L U K U 
 
1. Studenti upisani na sve studijske smjerove Hrvatskih studija nastavljaju i završavaju studij koji su 
upisali. 
2. Hrvatski studiji mogu se ustrojiti kao samostalna pravna osoba unutar Sveučilišta u Zagrebu. 
3. Status studijskih smjerova Filozofija i Religijska kultura, koji se izvode u sklopu Filozofskog fakulteta 
Družbe Isusove riješit će se u pokrenutoj proceduri uključivanja Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u 
Sveučilište. 
4. Potrebno je održati tri temeljna smjera Hrvatskih studija - Studij hrvatske kulture, Filozofiju i 
sociologiju - koje je Znanstveno-nastavno vijeće Sveučilišta nakon provedene stručne rasprave 
utemeljilo 28. rujna 1999. 
5. Iduće školske godine na studijskim smjerovima Povijest, Novinarstvo i Psihologija, koji su na 
Hrvatske studije uvedeni tijekom 1996. i 1997. godine mimo propisane i uobičajene procedure, ne 
upisuju se novi studenti.. 

 
*** 

 
Sjednica je završila u 15 sati. 
 
Rektor 
Prof. dr. sc. Branko Jeren 
 
Zapisnik sastavila 
Branka Römer 
Uz poziv broj: 01-2/6-2000. 
od 5. travnja 2000. 
 


