
Z A P I S N I K 
11. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 1999/2000. održane 16. svibnja 2000. 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 poslovanje Sveučilišta prof. dr. sc. Vlado Leko  
 

* 
 

4. dekan Agronomskog fakulteta prof. dr. sc. Zvonko Mustapić  
5. dekanica Akademije dramske umjetnosti prof. Maja Rodica-Virag  
6. dekan Akademije likovnih umjetnosti prof. Stjepan Gračan  
7. prodekan Arhitektonskog fakulteta doc. dr. sc. Borna Baletić (zamjenjuje dekanicu prof. dr. sc. 

Hildegard Auf-Franić)  
8. dekan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prof. dr. sc. Branko Radovančić  
9. prodekan Ekonomskog fakulteta prof. dr. sc. Goroslav Keller (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. 

Borisa Vukonića)  
10. dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva prof. dr. sc. Slavko Krajcar  
11. dekanica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije prof. dr. sc. Stanka Zrnčević  
12. prodekanica Fakulteta organizacije i informatike doc. dr. sc. Blaženka Divjak (zamjenjuje dekana 

prof. dr. sc. Miroslava Žugaja)  
13. dekan Fakulteta političkih znanosti prof. dr. sc.Vlatko Mileta  
14. dekan Fakulteta prometnih znanosti prof. dr. sc. Čedomir Ivaković  
15. prodekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje prof. dr. sc. Mladen Andrassy (zamjenjuje dekana 

prof. dr. sc. Mladena Franza)  
16. prodekanica Fakulteta za fizičku kulturu prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković (zamjenjuje dekana 

prof. dr. sc. Bojana Matkovića)  
17. dekan Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta prof. dr. sc. Nikola Kujundžić  
18. dekan Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Mirko Gojmerac  
19. dekan Geodetskog fakulteta prof. dr. sc. Tomislav Bašić  
20. prof. dr. sc. Ivan Gotić s Geotehničkog fakulteta  
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. prodekan Medicinskog fakulteta doc. dr. sc. Miloš Judaš (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Zvonka 

Kusića)  
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. dekan Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Branko Tripalo  
29. prodekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta prof. dr. sc. Ivan Vicković (zamjenjuje v. d. 

dekana prof. dr. sc. Ivana Gušića)  
30. dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta prof. dr. sc. Darko Mayer  
31. dekan Stomatološkog fakulteta prof. dr. sc. Vlado Carek  
32. dekan Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Joso Vukelić  
33. dekan Tekstilno-tehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Drago Katović  
34. dekan Učiteljske akademije prof. dr. sc. Ivan De Zan  
35. prof. dr. sc. Zdenko Biñin (zamjenjuje dekana Veterinarskog fakulteta prof. dr. sc. Zdenka 

Makeka)  
36. predsjednik Studentskog zbora Mario Panjičko, student  
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. prorektor za nastavu i studente prof. dr. sc. Dragan Milanović (službeno odsutan)  
41. prorektor za meñunarodnu suradnju prof. dr. sc. Zdenko Kovač (službeno odsutan)  
42. član Predsjedništva Studentskog zbora Domagoj Kačan, student  
43. članica Predsjedništva Studentskog zbora Iva Zadro, studentica  

Sjednici još prisustvuju: 

• ministar znanosti i tehnologije prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević  
• tajnik Ministarstva znanosti i tehnologije Nedjeljko ðerek  
• pomoćnik ministra znanosti i tehnologije prof. dr. sc. Darko Polšek  
• prof. dr. sc. Matko Marušić, predsjednik povjerenstva za obrazloženje prijedloga za izbor prof. dr. 

sc. Stjepana Gamulina u počasno zvanje professor emeritus  
• prof. dr. sc. Silvije Vuletić, predsjednik povjerenstva za obrazloženje prijedloga za izbor prof. dr. 

sc. Eugenije Žuškin u počasno zvanje professor emeritus  
• prof. dr. sc. Boris Ljuljka, predsjednik povjerenstva za obrazloženje prijedloga za izbor prof. dr. sc. 

Marija Brežnjaka u počasno zvanje professor emeritus  
• prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić, član Odbora za organizaciju nastave, izvjestitelj o zaključcima 

Odbora u vezi s upisnim kvotama  
• predsjednica Regionalnog vijeća Zagreb Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja 

prof. dr. sc. Sibila Jelaska  
• obnašatelj dužnosti predsjednika Stručnog vijeća Hrvatskih studija prof. dr. sc. Marko Samardžija  
• 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 ministra znanosti i tehnologije prof. dr. sc. Hrvoja Kraljevića, 
tajnika Ministarstva znanosti i tehnologije Nedjeljka ðereka, pomoćnika ministra doc. dr. sc. Darka 
Polšeka, zatim izvjestitelje povjerenstava za obrazlaganje prijedloga za izbor predloženika u počasno 
zvanje professor emeritus prof. dr. sc. Matka Marušića, prof. dr. sc. Silvija Vuletića i prof. dr. sc. Borisa 
Ljuljku te dekana i izvjestitelja prof. dr. sc. Josu Vukelića, predsjednicu Regionalnog vijeća Zagreb 
Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja prof. dr. sc. Sibilu Jelasku te predstavnike 
sredstava priopćavanja. 
Prije izjašnjavanja o predloženom dnevnom redu Z. Mustapić je upozorio da bi Senat morao što prije 
jednu svoju sjednicu posvetiti razmatranju kadrovskih i materijalih prilika na Sveučilištu. U raspravi 
potaknutoj tim prijedlogom sudjelovali su ministar znanosti i tehnologije, rektor i prorektor V. Leko. 
Ministar je najavio da će fakulteti ovih dana primiti kompletan iznos duga iz 1998. i 1999. godine (u 
mjenicama naplativima u mjesecu lipnju ove godine), obavijestio je da je potpisao sva rješenja za 
znanstvene novake a da je od kadrovskih zahtjeva u načelu riješio sve, osim onih za novo 
zapošljavanje. Prorektor V. Leko obavijestio je pak da će se Vijeće za financije i proračun sastati 6. 
lipnja te predložio da se na Senatu 13. lipnja razmotri materijalni položaj sastavnica Sveučilišta, 
dakako uz sudjelovanje čelnih ljudi Ministarstva znanosti i tehnologije. 
Nakon što je prihvatio ove obavijesti - da će se sljedeća sjednica Senata održati 13. lipnja i da će se 
na toj sjednici razmotriti kadrovska i materijalna pitanja Sveučilišta, Senat je prihvatio rektorov 
prijedlog u pozivu 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 9. sjednice Senata održane 4. travnja 2000. i 10. 
      izvanredne sjednice Senata održane 13. travnja 2000. 
3. Obavijesti 
4. Predlaganje članova Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu 



5. Izbori: 
      a) Imenovanje povjerenstava za izbor u počasno zvanje profesor emeritus umirovljenih  
          rektora 
      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 znanstveno-nastavno zvanje naslovnog redovitoga profesora na vrijeme  
          od pet godina 
       e) Suglasnost za izbor umjetnika u znanstveno-nastavna zvanja na vrijeme od pet godina 
6. Nastava i studenti 
      a) Upisne kvote 
      b) Izvješće o 4. smotri Sveučilišta u Zagrebu 
7. Poslijediplomski studiji 
8. Meñunarodna suradnja 
9. Nostrifikacije 
10. Znanstveno-nastavna literatura 
11. Razno 

 
*** 

 
1. Izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus 
 
I. Na inicijativu Vijeća Medicinskog fakulteta da se prof. dr. sc. Stjepan Gamulin izabere u počasno 
znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus Senat Sveučilišta u Zagrebu imenovao je 
povjerenstvo za ocjenu prijedloga, u sastavu: prof. dr. sc. Matko Marušić, prof. dr. sc. Ivan Bakran, dr. 
sc. Milivoj Boranić, dr. sc. Radovan Pleština i akademik Željko Kućan. Prijedlog je obrazložio 
predsjednik povjerenstva prof. dr. sc. Matko Marušić. 
Senat je prihvatio prijedlog i jednoglasno donio ovu  

 
O D L U K U 

 
Prof. dr. sc. Stjepan Gamulin, umirovljeni redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, izabire se u počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus. 

 
* 
 

II. Na inicijativu Vijeća Medicinskog fakulteta da se prof. dr. sc. Eugenija Žuškin izabere u počasno 
znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus Senat Sveučilišta u Zagrebu imenovao je 
povjerenstvo za ocjenu prijedloga, u sastavu: prof. dr. sc. Silvije Vuletić, prof. dr. sc. Ante Budak, prof. 
dr. sc. Marko Šarić, dr. sc. Sanja Kraus-Milković i prof. dr. sc. Dragan Dekaris. Prijedlog je obrazložio 
predsjednik povjerenstva prof. dr. sc. Silvije Vuletić. 
Senat je prihvatio prijedlog i jednoglasno donio ovu  

 
O D L U K U 

 
Prof. dr. sc. Eugenija Žuškin, umirovljeni redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
izabire se u počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus. 

 
* 
 

III. Na inicijativu Vijeća Šumarskog fakulteta da se prof. dr. sc. Marijan Brežnjak izabere u počasno 
znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus Senat Sveučilišta u Zagrebu imenovao je 
povjerenstvo za ocjenu prijedloga u sastavu: prof. dr. sc. Boris Ljuljka, prof. dr. sc. Ivica Grbac, prof. 
dr. sc. Zvonimir Žagar, prof. dr. sc. Jože Resnik i prof. dr. sc. Frane Tomić. Prijedlog je obrazložio 
predsjednik povjerenstva prof. dr. sc. Boris Ljuljka. 
Senat je prihvatio prijedlog i jednoglasno donio ovu  

 
O D L U K U 

 



Prof. dr. sc. Marijan Brežnjak, umirovljeni redoviti profesor Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
izabire se u počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus. 

 
* 
 

IV. Na inicijativu Vijeća Šumarskog fakulteta da se prof. dr. sc. Branimir Prpić izabere u počasno 
znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus Senat Sveučilišta u Zagrebu imenovao je 
povjerenstvo za ocjenu prijedloga, u sastavu: prof. dr. sc Joso Vukelić, prof. dr. sc. Zvonko Seletković, 
prof. dr. sc. Ferdo Bašić, prof. dr. sc. Milan Meštrov i prof. dr. sc. Frane Tomić. Prijedlog je obrazložio 
predsjednik povjerenstva dekan Fakulteta prof. dr. sc. Joso Vukelić. 
Senat je prihvatio prijedlog i jednoglasno donio ovu  

 
O D L U K U 

 
Prof. dr. sc. Branimir Prpić, umirovljeni redoviti profesor Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
izabire se u počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus. 

 
*** 

 
2. Izvršenje odluka i prihvaćanje zapisnika 9. sjednice Senata održane 4. travnja 2000. i 10., 
izvanredne sjednice Senata održane 13. travnja 2000. 
 
Rektor je izvijestio da su sve odluke i zaključci sjednice administrativno provedeni. 
T. Ninić je zamolio da se na str. 7 zapisnika, pod točkom 3.9. ispravi netočan navod: ne smanjuje 
Ministarstvo znanosti i tehnologije upisnu kvotu za upis novih studenata u ak. god. 2000/2001. na 
Muzičku akademiju, već će to biti primorana predložiti sama Akademija zbog nedostatka prostora i 
kadrova. 
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Prihvaća se zapisnik 9. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 1999/2000. održane 4. 
travnja 2000, s time da se na str. 7, pod točkom 3.9. izostavi dio predzadnje rečenice koji glasi: "...a 
priprema i smanjenje upisnih kvota za 1/3, dakle za 40 studenata, u usporedbi s prošlogodišnjom." 
Prihvaća se zapisnik 10., izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 1999/2000. 
održane 13. travnja 2000. 

 
*** 

 
3. Obavijesti 
 
Rektor je iznio ove obavijesti: 
3. 1. Sveučilište su posjetili predsjednik Republike Stjepan Mesić (4. svibnja) i predsjednik Hrvatskoga 
državnog sabora Zlatko Tomčić (16. svibnja). S Predsjednikom se razgovaralo o odnosu države i 
državnog sveučilišta, prvenstveno o autonomiji i proračunu Sveučilišta, zatim o usklañivanju hrvatskog 
zakonodavstva sa zapadnoeuropskim - tu je sudjelovanje Sveučilišta posebno važno, pogotovo u 
području visokoškolskog zakonodavstva i onog koje se odnosi na znanost. Predsjednik je zamoljen da 
prilikom svojih državničkih posjeta u svijetu istakne da je naša akademska zajednica u posljednih 
desetak godina bila nepravedno isključena iz integracijskih procesa u Europi te da svojim utjecajem i 
ugledom pokuša postići da se ti integracijski procesi sada ubrzaju. Predsjednik je podržao ideju da se 
neke vojne i policijske zgrade namijene sveučilišnim potrebama, o čemu je uprava Sveučilišta već 
razgovarala s dr. sc. Josipom Kregarom, Vladinim povjerenikom za Grad Zagreb, a podržao je i 
prijedlog upućen od uprave Sveučilišta da se rezidencijalna zgrada u Grškovićevoj ulici dodijeli 
Sveučilištu kao sveučilišna kuća, u kojoj bi, izmeñu ostaloga, bili smješteni visoki gosti Sveučilišta iz 
zemlje i inozemstva, a u istoj bi se zgradi otvorio i restoran zatvorenog tipa. Za taj prijedlog Sveučilište 
će zamoliti i potporu Vlade i Ministarstva znanosti i tehnologije. 
S predsjednikom Hrvatskog državnog sabora razgovaralo se takoñer o odnosu države i Sveučilišta, o 
inicijativi koju Sveučilište uskoro pokreće "Iskorak 2000", o uključivanju Sveučilišta u gospodarske 
tokove i tokove sveukupnog razvitka, o meñunarodnim integracijskim procesima, o evaluacijama koje 
se upravo provode. I predsjednik Sabora je zamoljen da u svojim razgovorima u inozemstvu podupre 
uključivanje hrvatskog visokog školstva i znanosti u meñunarodne akademske integracijske procese. 



3. 2. Održan je seminar CRE-a u Splitu. Domaćin i organizator bilo je Sveučilište u Splitu. Sa 
Sveučilišta u Zagrebu seminaru su prisustvovali prof. dr. sc. Jasenka Jelenčić s Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, 
prorektorica prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer i rektor, a iz Ministarstva znanosti i tehnologije 
seminaru su prisustvovali pomoćnici ministra prof. dr. sc. Davor Butković i doc. dr. sc. Darko Polšek. 
Raspravljalo se o napredovanju prema prostoru europskog visokog obrazovanja, o Lisabonskoj 
konvenciji o priznavanju u području obrazovanja, o sredstvima za promjenu (europski sustav prijenosa 
bodova - ECTS - i suplement diplomi) te o osiguranju kvalitete institucija (sadašnjim europskim 
iskustvima). 
3. 3. Održan je Rektorski zbor. Raspravljalo se o odnosu sveučilišta i veleučilišta te o upisnim 
kvotama. Pri raspravi o odnosu sveučilišta i veleučilišta utvrñeno je da su iskustva dvojaka: od onih 
gdje je djelovanje veleučilišta skopčano s velikim financijskim, kadrovskim i prostornim problemima te 
s problemima upisnih kvota, do onih gdje su takvi problemi svladani i veleučilišta uspješno djeluju. U 
raspravi je došlo i do izravnih sučeljavanja mišljenja pojedinih rektora. Zaključeno je da će se sva 
mišljenja senatâ hrvatskih sveučilišta i veleučilišta dostavljena Rektorskom zboru proslijediti 
Ministarstvu znanosti i tehnologije te predložiti ministru znanosti i tehnologije da na temelju 
dostavljenih svih mišljenja inicira izradu prosudbe o stanju i perspektivama stručnih studija na 
hrvatskim veleučilištima i u sustavu našeg visokog obrazovanja. Rektorski je zbor, na prijedlog 
Sveučilišta u Splitu koje je ove godine trebalo koordinirati pripremu zajedničkog teksta natječaja za 
upis u I. godinu studija u ak. god. 2000/2001, taj posao i ove godine povjerio Sveučilištu u Zagrebu. 
Zajednički natječaj za upis bit će objavljen početkom lipnja u dnevnom tisku.  
3. 4. Predsjednik Republike primio je delegaciju Podunavske rektorske konferencije: predsjednika dr. 
sc. Ludvika Toplaka, potpredsjednika dr. sc. Wolfa Raucha, predsjednika Hrvatskog rektorskog zbora 
dr. sc. Ivu Babića, člana Stalnog odbora Konferencije dr. sc. Branka Jerena i glavnu tajnicu Piku 
Radmilovič. Razgovaralo se o spremnosti da se pomogne hrvatskim sveučilištima, posebno 
slovenskih sveučilišta, dane su informacije o situaciji u Austriji, gdje su, kao i Europi, u tijeku promjene 
pravnih sustava, ali je i s njihove strane izražena spremnost za pomoć, bilo je riječi o projektu 
promjena u europskom akademskom sustavu, o autonomiji sveučilišta i o harmonizaciji hrvatskog 
visokoškolskog sustava s europskim. 
3. 5. Održana je sjednica Upravnog vijeća. Dano je pozitivno mišljenje o programima pristupnika za 
dekane na FER-u, FSB-u, Muzičkoj akademiji, PMF-u, Grañevinskom i RGN-u. Upravno se vijeće 
složilo - u povodu rješenja Ministarstva znanosti i tehnologije na zahtjev Matematičkog odjela PMF-a iz 
1995. godine - da se provede rasprava o ustrojstvu Sveučilišta u Zagrebu, dana je suglasnost na 
ugovor o preuzimanju djelatnosti, zaposlenika i imovine Filozofskog fakulteta - Pedagogijske znanosti 
izmeñu Filozofskog fakulteta i Učiteljske akademije, donesena je načelna odluka o osnivanju Hrvatskih 
studija kao samostalne pravne osobe u okviru Sveučilišta u Zagrebu temeljem mišljenja Nacionalnog 
vijeća za visoku naobrazbu i Senata Sveučilišta u Zagrebu, u potpunosti su prihvaćene sve odluke 
Senata o Hrvatskim studijima od 13. travnja 2000. i podržana je odluka rektora o imenovanju dr. sc. 
Pave Barišića za obnašatelja dužnosti voditelja Hrvatskih studija i prof. dr. sc. Marka Samardžije za 
obnašatelja dužnosti predsjednika Stručnog vijeća Hrvatskih studija, od kojih se traži da poduzmu 
potrebno radi ustrojavanja Hrvatskih studija prema odlukama Upravnog vijeća i Senata Sveučilišta u 
Zagrebu. 
3. 6. Nedavno je Salzburg Seminar proveo evaluaciju pojedinih visokih učilišta Sveučilišta u Zagrebu. 
Salzburg Seminar ima iznimnu ulogu u Europi. Osnovan je 1947. godine i razvio se u važno središte 
za intelektualnu razmjenu koji usmjerava pažnju svjetskih poslovnih i političkih voña. Evaluacija je 
provedena na njihov poticaj. U posjetu Sveučilištu bili su istaknuti stručnjaci za visoko obrazovanje, 
sveučilišni profesori pa i rektori: dr. sc. Laszlo Frenyo iz Mañarske, dr. sc. Madeleine Green iz SAD, 
dr. sc- Josef Jarab iz Češke i dr. sc. Hans Wiesmeth iz Njemačke. Bili su na nekoliko naših fakulteta, 
razgovarali su s dekanima, sa studentima, s gospodarstvenicima. Stekli su pozitivan dojam o 
Sveučilištu - osobito spremnost da i Sveučilište krene u istom smjeru s europskim sveučilištima. 
Posebno su oduševljeni našim studentima. Uskoro se očekuje i njihovo pisano izvješće. 
3. 7. Od 30.svibnja do 2. lipnja u posjet Sveučilištu u Zagrebu dolaze članovi radne grupe Europske 
rektorske konferencije (CRE) radi evaluacije Sveučilišta. Tom se prigodom žele sastati s članovima 
Senata, u srijedu 31. svibnja, od 14 do 16 sati u Rektoratu. Program posjeta i relevantni materijal 
podijeljen je dekanima danas na sjednici, s molbom da prisustvuju sastanku. 
3. 8. Posjeti i razgovori te dogañanja posljednjih mjeseci na Sveučilištu o potrebi dobrog promišljanja 
budućnosti i Sveučilišta u Zagrebu i svih hrvatskih sveučilišta a i hrvatske znanosti, o čemu se u tom 
smislu raspravljalo i na Senatu kroz tematske točke, aktivnosti HAZU, prvenstveno u inicijativi 
profesora D. Sunka, B. Kamenara, V. Silobrčića i drugih, aktivnost Sindikata koji je priredio sjajan 
dokument koji je isto tako promišljanje i našeg Sveučilišta i znanosti, izniman doprinos studenata za 



vrijeme rasprave sa Salzburškim seminarom, neke pojedinačne inicijative - npr. one profesora D. 
Flege i profesora I. Padjena koja je rezultirala promjenama Zakona o visokim učilištima, aktivnosti 
saborskog Odbora za znanost i visoko obrazovanje na čelu s prof. dr. sc. Simonićem - sve to 
potaknulo je inicijativu da se svi ti akteri okupe te da u intenzivnom poslu u narednih nekoliko mjeseci 
razmotre glavne probleme Sveučilišta te da se zajedno oblikuje strategija razvitka. Pojedinci iz 
navedenih inicijativa i pojedinci sa Sveučilišta tu su ideju prihvatili, a očekuje se i puna aktivnost 
dekana u takvom projektu koji je nazvan: "Iskorak 2000 - Sveučilište u Zagrebu za europsko 
sveučilište". Očekuje se da će se neposredna dinamika projekta - niz tribina, niz nastupa u medijima - 
oblikovati uskoro i početi ostvarivati kako bi se napravili pomaci na koje nas uporno sve evaluacije 
upozoravaju.  
3. 9. Što se tiče Hrvatskih studija, nakon izvanredne sjednice Senata njegove je odluke o Studijima 
podržalo Upravno vijeće, a podržalo je i imenovanja obnašatelja dužnosti voditelja Hrvatskih studija i 
obnašatelja družnosti predsjednika Stručnog vijeća, jer je dosadašnjim tim dužnosnicima istekao 
mandat već odavno. Upravno vijeće je zatražilo od novih obnašatelja dužnosti da pripreme sve što je 
potrebno za nastavak rada i ustrojavanje Hrvatskih studija prema odlukama Senata i Upravnog vijeća 
te da organiziraju i provedu postupak za izbor i imenovanja dužnosnika u skladu s odgovarajućim 
pravilima. Rektor je imenovao povjerenstvo za primopredaju dužnosti obnašatelja voditelja i 
predsjednika Stručnog vijeća, ali tu odluku dosadašnji obnašatelji dužnosti ne prihvaćaju, T. Maštrović 
se žali na nju, organizira napade po novinama i nepotrebno uzbuñuje javnost. Upozoreni su da su 
radnje koje dalje poduzimaju a da na to nisu ovlašteni ništave. Ministarstvo znanosti, kojem su se 
dosadašnji obnašatelji dužnosti žalili zbog sveučilišnih i rektorovih odluka, zatražilo je - radi nadzora 
nad zakonitošću rada Sveučilišta u Zagrebu - svu dokumentaciju o Hrvatskim studijima, i ona će mu 
biti dostavljena čim se prikupi. U meñuvremenu je stigao zaključak Vijeća Filozofskog fakulteta koje 
traži da se ukinu svi studijski smjerovi Hrvatskih studija, osim dopunskog studija hrvatske kulture. 
Fakultet traži da se ponovno raspravlja na Senatu o reformi tih studija, a iz tiska se doznaje da 
Stručno vijeće Hrvatskih studija predlaže da se Hrvatski studiji ustroje kao samostalan fakultet 
humanističko-društvenih znanosti. 
3. 10. Zahtjev Filozofskog fakulteta Družbe Isusove da postane sastavnicom Sveučilišta priprema se 
za Senat. Još se čekaju mišljenja nekih fakulteta društvenih i humanističkih znanosti i akademija. 
Ključna su pri tome mišljenja Katoličkog bogoslovnog i Filozofskog fakulteta. Očekuje se da će Senat 
o tom zahtjevu raspravljati na sjednici u lipnju. 
3. 11. Prirodoslovno-matematički fakultet pokrenuo je, kako je najavio na Senatu, spor pred Upravnim 
sudom zbog rješenja Ministarstva znanosti i tehnologije kojim je usvojena žalba Matematičkog odjela 
PMF-a glede ustroja Fakulteta još iz 1995. godine. U meñuvremenu je Ministarstvo znanosti i 
tehnologije dalo dopusnice za obavljanje djelatnosti Prirodoslovno-matematičkom fakultetu - 
Prirodoslovni odjeli i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu - Matematički odjel. 
3. 12. Sveučilištu je stigao i dopis Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. I taj odsjek 
smatra da zbog zaštite samostalnosti i ravnopravnosti fizike s ostalim strukama na PMF-u mora 
prerasti u fakultet i potpuno podržava Matematički odsjek u zahtjevu za samostalnošću. 
3. 13. Upravno vijeće Sveučilišta, potaknuto i ovim zahtjevom, smatra da se na Senatu treba 
raspravljati o ustrojstvu Sveučilišta - ostaje pitanje naime što će biti s kemijom, biologijom itd. Prema 
svemu, Sveučilište se približava brojci od kojih 38 sastavnica, a već je i sada po broju sastavnica 
gotovo iznimka. 
3. 14. Na natječaj za Rektorovu nagradu stigla su 173 prijedloga i 3 prijedloga za posebnu Rektorovu 
nagradu (skupine izvoñača). O nagradama još nije odlučeno, a još se ne zna hoće li Sveučilište za tu 
namjenu dobiti materijalnu potporu Ministarstva. Studentima bi svakako trebalo dodijeliti Rektorove 
nagrade, pa makar i kao diplome. 
3. 15. Održana su sportska natjecanja studenata Sveučilišta u Zagrebu. Najuspješniji su bili studenti 
Ekonomskog fakulteta, Fakulteta prometnih znanosti i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Večeras 
će na domjenku predstavnici Studentskog zbora dekanima fakulteta uručiti plakete koje su njihovi 
studenti postigli na tim natjecanjima. 
3. 16. Profesor V. Miličić s Pravnog fakulteta traži utvrñivanje odgovornosti rektora i posljedice zbog 
toga što se nepravilno postavlja oko razrješavanja slučajeva profesora s Pravnog fakulteta. Rektor je 
obavijestio da su mu se tijekom 1999. i 2000. godine u više navrata obraćali pojedini profesori s 
Pravnog fakulteta s opsežnom dokumentacijom o slučaju plagiranja znanstvenih radova, doktorata, 
magisterija, pa čak i jednog rada za Rektorovu nagradu. Poštujući načelo supsidijarnosti, inzistirao je 
da se problemi rješavaju tamo gdje nastaju, dakle na Pravnom fakultetu.  
Izlaganje rektora dopunio je dekan M. Dika: Vijeće Pravnog fakulteta većinom glasova, uz dva glasa 
suzdržana i jedan glas za, odbilo je inicijativu profesora V. Miličića. 



Senat se na izričito pitanje rektora treba li u ovom slučaju pokretati raspravu o njegovoj odgovornosti 
jednoglasno izjasnio da nije potrebno otvarati raspravu o odgovornosti rektora zbog njegova stajališta 
u rješavanju slučajeva profesora s Pravnog fakulteta. 
3. 17. Sveučilištu su upućene neke obavijesti - obavijest Leksikografskog zavoda o znanstvenom 
skupu u povodu njegove 50. obljetnice i Unescov raspis natječaja za nagradu - koje se mogu pročitati 
na web stranicama Sveučilišta. 
 

* 
 

Student S. Žugaj pozvao je dekane da prisustvuju 5. sveučilišnoj utrci osmeraca u subotu, 20. svibnja, 
na Jarunu. 

* 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Obavijesti rektora i studenta S. Žugaja primaju se na znanje. 
 

*** 
 

4. Predlaganje članova Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu 
 
Ministar znanosti i tehnologije, obavijestio je rektor, zatražio je od Senata Sveučilišta da, prema članku 
130. stavku 1. Zakona o visokim učilištima, dostvi Vladi Republike Hrvatske imena predloženika za 
članove Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu. Nacionalno vijeće u dosadašnjem sazivu upozorilo 
je pak Sveučilište o nezakonitom i bezrazložnom njegovu smjenjivanju. 
Meñu članovima dosadašnjeg Nacionalnog vijeća, napomenuo je rektor, ugledni su djelatnici 
Sveučilišta u Zagrebu (sedam bivših dekana i tri akademika), izabrani po stručnim, a ne političkim 
kriterijima. Radi zaštite i njihova digniteta i digniteta Sveučilišta predložio je da Senat dosadašnje 
članove tog tijela predloži kao predloženike Sveučilišta za nove članove Nacionalnog vijeća za visoku 
naobrazbu. 
U raspravi su sudjelovali: ministar znanosti i tehnologije H. Kraljević, M. Dika, rektor, pomoćnik 
ministra znanosti i tehnologije D. Polšek, V. Mileta, M. Gojmerac, Z. Mustapić i Z. Biñin. 
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Rektorov prijedlog da se dosadašnji sastav Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu utvrdi kao novi 
sastav toga tijela upućuje se na vijeća visokih učilišta članica Sveučilište. 
Senat će izabrati predloženike novog sastava nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu na jednoj od 
svojih idućih sjednica na temelju prijedloga fakultetskih i akademijskih vijeća. 

 
*** 

 
5. Izbori 
 
a) Imenovanje povjerenstva za izbor u počasno zvanje professor emeritus umirovljenih rektora 
Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova Senat je donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Imenuje se povjerenstvo za izbor u počasno zvanje professor emeritus umirovljenih rektora prof. dr. 
sc. Vladimira Serdara, prof. dr. sc. Jakova Sirotkovića, prof. dr. sc. Vladimira Stipetića, prof. dr. 
sc. Zorana Bujasa, prof. dr. sc. Predraga Vranickog, prof. dr. sc. Ivana Supeka i prof. dr. sc. 
Ivana Jurkovića u ovom sastavu: 
- dr. sc. Alica Wertheimer-Baletić, red. prof. Ekonomskog fakulteta 
- dr. sc. Viktor Žemgač, red. prof. Filozofskog fakulteta  
- dr. sc. Ivan Gušić, red. prof. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 
- dr. sc. Boris Vukonić, red. prof. Ekonomskog fakulteta 
- dr. sc. Mirko Gojmerac, red. prof. Filozofskog fakulteta 
- dr. sc. Ivan Šošić, red. prof. Ekonomskog fakulteta 
- dr. sc. Ksenofont Ilakovac, red. prof. Prirodoslovno-matematičkog 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. Vladana Švacova, Akademija dramske umjetnosti, područje humanističkih znanosti, polje 
znanosti o umjetnosti - teoatrologija 
2. dr. sc. Zorana Bonačića-Mandinića, Fakultet strojarstva i brodogradnje, područje tehničkih 
znanosti, polje strojarstva 
3. dr. sc. Dragutina Ščapa, Fakultet strojarstva i brodogradnje, područje tehničkih znanosti, polje 
strojarstva 
4. dr. sc. Roka Cebala, Fakultet strojarstva i brodogradnje, područje tehničkih znanosti, polje 
strojarstva 
5. dr. sc. Ivana Sovića, Učiteljska akademija, područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlja 
6. dr. sc. Vladimira Goldnera, Medicinski fakultet, područje biomedicinskih znanosti, polje kliničkih 
medicinskih znanosti - interna medicina 
7. dr. sc. Ivu Jajića, Medicinski fakultet, područje biomedicinskih znanosti, polje kliničkih medicinskih 
znanosti - fizikalna medicina i rehabilitacija 
8. dr. sc. Muradifa Kulenovića, Medicinski fakultet, područje biomedicinskih znanosti, polje kliničkih 
medicinskih znanosti - psihijatrija 
9. dr. sc. Zvonimira Valkovića, Viša tehnička škola Zagreb, područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnike 

 
* 
 

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. Tonka Ćurka, Fakultet strojarstva i brodogradnje, područje tehničkih znanosti, polje 
strojarstva 
2. dr. sc. Milana Opalića, Fakultet strojarstva i brodogradnje, područje tehničkih znanosti, polje 
strojarstva 
3. dr. sc. Jurice Sorića, Fakultet strojarstva i brodogradnje, područje tehničkih znanosti, polje 
strojarstva 
4. dr. sc. Jasne Vorkapić-Furač, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, područje biotehničkih znanosti, 
polje biotehnologije 

 
* 
 

d) 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 Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu prof. dr. sc. Dane Bićanića s 
Wageningen Agriculture University, Nizozemska, područje biotehničkih znanosti, polje biotehnologije, 
u znanstveno-nastavno zvanje naslovnoga redovitoga profesora na vrijeme od pet godina. 

 
* 

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

 
O D L U K U 

 



Daje se suglasnost na izbor umjetnika u znanstveno-nastavno zvanje na vrijeme od pet godina 
1. Lidije Horvat- Dunjko, Muzička akademija, polje glazbene umjetnosti - pjevanje, izbor u zvanje 
docenta 
2. Mladena Tarbuka, Muzička akademija, polje glazbene umjetnosti - teorija, izbor u zvanje docenta. 

 
*** 

 
 
5. Nastava i studenti 
 
a) Upisne kvote 
Odbor za organizaciju nastave, izvijestio je rektor, pripremio je promemoriju o pripremama teksta 
natječaja za upis studenata u prvu godinu studija ak. god. 2000/2001. u Republici Hrvatskoj i tablicu s 
prijedlogom visokih učilišta članica Sveučilišta u Zagrebu za upis studenata (upisna kvota) u sljedeću 
akademsku godinu, uz podatak o prošlogodišnjoj odobrenoj upisnoj kvoti, radi usporedbe. 
Skupština Studentskog zbora, kako je objasnio predsjednik Studentskog zbora M. Panjičko, moli 
Senat da zadrži upisne kvote na prošlogodišnjoj razini. Tu je svoju molbu Studentski zbor potkrijepio 
pismenim obrazloženjem. 
U raspravi su sudjelovali: ministar znanosti i tehnologije H. Kraljević, rektor, Ž. Korlaet, M. Gojmerac, 
M. Dika, A. Markotić, tajnik Ministarstva znanosti i tehnologije N. ðerek, D. Mayer, pomoćnik ministra 
znanosti i tehnologije D. Polšek, S. Krajcar, B. Radovančić, T. Ninić, V. Mileta, S. Bolanča, G. Keller, 
prorektorica H. J. Mencer, I. De Zan, M. Panjičko, J. Vukelić i S. Gračan. 
Nakon rasprave Senat se javnim glasovanjem, na prijedlog rektora, izjašnjavao o dva prijedloga: 
najprije o prijedlogu Odbora za organizaciju nastave odnosu prijedlogu članica o njihovim kvotama 
iznesenom u tablici, a zatim o prijedlogu Studentskog zbora da kvote za upis u ak. god. 2000/2001. 
ostanu iste kao i za upis u prethodnu akademsku godinu, osim za nove studije. 
1. za prijedlog Odbora za organizaciju nastave glasovalo je 6 članova Senata 
2. za prijedlog Studentskog zbora glasovao je 31 član Senata, 3 su se člana suzdržala. 
U trenutku glasovanja sjednici je prisustvovalo 38 članova Senata. 
Na osnovi glasovanja  
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Utvrñuje se prijedlog visokih učilišta članica Sveučilišta u Zagrebu za upis studenata u I. godinu studija 
ak. god. 2000/2001. na razini prošlogodišnjih upisnih kvota, osim za nove studije, i s nultom kvotom za 
upis u tri smjera Hrvatskih studija: povijest, novinarstvo i psihologija. 
Prijedlog je u cjelini (tablica) priložen zapisniku i njegov je sastavni dio. 
Prijedlog se dostavlja ministru znanosti i tehnologije da prema članku 59. stavku 5. dade suglasnost 
na predložene upisne kvote kako bi Sveučilište moglo donijeti odluku o upisu. 

 
* 
 

b) Izvješće o 4. smotri Sveučilišta u Zagrebu 
Predsjednik Organizacijskog odbora 4. smotre Sveučilišta prorektor za nastavu i studente D. Milanović 
pripremio je za članove Senata pismeno izvješće o Smotri. 
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Prihvaća se izvješće o 4. smotri Sveučilišta u Zagrebu. 

 
*** 

 
7. Poslijediplomski studiji i doktorati 
 
a) Poslijediplomski studiji 
Na prijedlog Centra za poslijediplomske studije, utemeljenog na provedenom postupku prihvaćanja 
poslijediplomskih studija, na pozitivnom mišljenju Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu od 8. 
ožujka 2000. te na suglasnosti Ministarstva znanosti i tehnologije od 4. travnja 2000, Senat je 
jednoglasno donio ovu 

 



O D L U K U 
 
Prihvaća se novi program poslijediplomskog znanstvenog studija Hrvatska povijest na Filozofskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i odobrava se raspis natječaja za upis na taj studij u ak. god. 
1999/2000. 

 
* 
 

b) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija 
Na prijedlog stalnog Povjerenstva Senata za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan 
doktorskog studija, Senat je jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
 
Odobrava se pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija ovim 
predloženicima: 
 
1. mr. sc. Ini Čuriku, Agronomski fakultet,  
tema: Inbreeding u empirijskim i teoretskim populacijama  
2. mr. sc. Jasenku Horvatu, Arhitektonski fakultet, 
tema: Urbanistički parametri u projektiranju javnih gradskih prostora 
3. mr. sc. Ljiljani Šepić, Arhitektonski fakultet, 
tema: Integralni pristup revitalizaciji spomenika tehničke kulture  
4. mr. sc. Lidiji Čehulić, Fakultet političkih znanosti, 
tema: Američka politika i transatlantski odnosi nakon hladnog rata 
5. mr. sc. Branku Vuku, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Razvoj simulacijskog modela za dugoročno planiranje energetskog sustava 
6. mr. sc. Heleni Božić, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Unaprerñenje modeliranja dugoročnog planiranja razvoja energetskog sustava 
7. mr. sc. Dubravki Zima, Filozofski fakultet, 
tema: Hrvatski dječji roman 
8. mr. sc. Nadi Zgrabljić, Filozofski fakultet, 
tema: Govor u novinarstvu: vrste i funkcija dijaloga u radijskom programu 
9. mr. sc. Jeleni Zlatković Winter, Filozofski fakultet, 
tema: Stranac i državljanin: manjine i migranti u Europi nakon 1989. godine 
10. mr. sc. Anici Vlašić-Anić, Filozofski fakultet, 
tema: Harms i Kafka 
11. mr. sc. Marinu Maninu, Filozofski fakultet, 
tema: Gospodarske prilike u zapadnoj Istri izmeñu 1813. i 1848. godine 
12. mr. sc. Ervinu Dubroviću, Filozofski fakultet, 
tema: Slikarstvo u Rijeci 1891.-1941. 
13. mr. sc. Tvrtku Jakovini, Filozofski fakultet, 
tema: Utjecaj Sjedinjenih Američkih Država na društveni i politički život Hrvatske (1949.-1955.) 
14. mr. sc. Katici Ivanković, Filozofski fakultet, 
tema: Karel Taige i češka književna avangarda 
15. mr. sc. Diani Zalar, Filozofski fakultet, 
tema: Mitološka bića u hrvatskoj umjetničkoj dječjoj prozi 
16. mr. sc. Vesni Ivasović, Filozofski fakultet, 
tema: Utjecaj znakovnog jezika na kognitivne i emocionalne aspekte razvoja prelingvalno gluhih 
17. mr. sc. Ivanu Šestanu, Filozofski fakultet, 
tema: Vitikultura i vino u kontekstu etnoloških istraživanja hrvatske kulturne baštine 
18. mr. sc. Aniti Peti-Stantić, Filozofski fakultet, 
tema: Poredbena sintaksa ličnih zamjenica u južnoslavenskim jezicima 
19. mr. sc. Ireni Miličić, Filozofski fakultet, 
tema: Hrvatski latinistički putopis XVI. stoljeća 
20. mr. sc. Zdenki Penava, Filozofski fakultet, 
tema: Vremenska raspodjela citiranosti pojedinog autora kao mjera utjecaja  
21. mr. sc. Frani Dulibiću, Filozofski fakultet, 
tema: Karikatura u Hrvatskoj do 1940. godine 



22. mr. sc. Alenu Lovrenčiću, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, tema: Logički programski 
jezici za izgradnju sustava za integriranje heterogenih izvora znanja  
23. mr. sc. Danieli Bratković, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet,  
tema: Kvaliteta življenja osoba s umjerenom i težom mentalnom retardacijom u obiteljskim i 
institucionalnim uvjetima života 
24. mr. sc. Toniju Kolaku, Medicinski fakultet, 
tema: Inzulinu sličan čimbenik rasta II (IGF II) u karcinomima želuca 
25. mr. sc. Stanislavu Lechpammer, Medicinski fakultet, 
tema: Suodnos akomulacije radiojoda, staničnog sadržaja DNK i kliničnog tijeka bolesti u 
diferenciranog karcinoma štitnjače 
26. mr. sc. Jagodi Stipić, Medicinski fakultet, 
tema: Utjecaj čimbenika rasta FGF i NGF na razvitak ranih postimplatacijskih stadija zametka 
sisavaca in vitro 
27. mr. sc. Branku Tripkoviću, Medicinski fakultet, 
tema: Analiza opravdanih transfuzija drenirane krvi u postoperacijskom liječenju ortopedskih bolesnika 
kod ugradnje totalne endoproteze kuka 
28. mr. sc. Darku Ciniju, Pravni fakultet, 
tema: O presumpcijama 
29. mr. sc. Tomislavu Malviću, Rudarsko-geološko naftni fakultet, 
tema: Naftnogeološki odnosi i vjerojatnost pronalaska novih zaliha ugljikovodika u bjelovarskoj uleknini 
30. mr. sc. Stani Kovačević, Tekstilno-tehnološki fakultet,  
tema: Temeljem bilance tvari kontinuirano utvrñivanje škrobnog nanosa na preñi 
31. mr. sc. Marjani Gajić-Čapka, Prirodoslovno-matematički fakultet 
tema: Metode klimatološke analize kratkotrajnih oborina velikog intenziteta. 

 
*** 

 
8. Meñunarodna suradnja 
 
Obavijesti o meñunarodnoj aktivnosti Sveučilišta iznesene su pod 3. točkom dnevnog reda. 

 
*** 

 
9. 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) Julienne Eden Bušić 
Diplomi Bachelor of Arts, koju je Julien Eden Bušić stekla 1975. na Portland State University, Portland, 
Oregon, SAD, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom sveučilišnom 
dodiplomskom studiju i stečenoj visokoj stručnoj spremi iz područja humanističkih znanosti (njemački 
jezik). 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki.Bernardi i prof. dr. sc. Damir Kalogjera - oboje s 
Filozofskog fakulteta.) 

 
* 
 

b) Grga Grbešić 
Diplomi doktora znanosti (crkvena povijest), koju je Grga Grbešić stekao 1999. na Papinskom 
sveučilištu Gregorijana u Rimu, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom 
doktorskom studiju i stečenom akademskom stupnju doktora humanističkih znanosti (crkvena 
povijest). 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Adalbert Rebić, prof. dr. sc. Juraj Kolarić i prof. dr. sc. Franjo 
Šanjek - svi s Katoličkog bogoslovnog fakulteta.) 

 
* 

c) Denis Ivošević 



Diplomi Dottore in lingue e letterature straniere moderne, koju je Denis Ivošević stekao 1999. na 
Universita degli Studi di Trieste, Republika Italija, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom 
diplomom o završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju i stečenoj visokoj stručnoj spremi iz 
humanističkih znanosti. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Marko Samardžija, prof. dr. sc. Cvjetko Milanja i prof. dr. sc. 
Krešimir Nemec - svi s Filozofskog fakulteta.) 

 
* 
 

d) Vanja Mladineo  
Diplomi Bachelor of Arts (Political Science) koju je Vanja Mladineo stekao 1999. na New York 
University, SAD, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom sveučilišnom 
dodiplomskom studiju i stečenoj visokoj stručnoj spremi iz područja društvenih znanosti. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Radovan Vukadinović i prof. dr. sc. Vlatko Mileta s Fakulteta 
političkih znanosti i prof. dr. sc. Sonja Bašić s Filozofskog fakulteta.) 

 
* 

 
e) Katica Radonić 
Svjedodžbi (Zeugnis) Kunsttherapie koju je Katica Radonić stekla 1999. na Privatnoj visokoj školi za 
art-terapiju u Blaubeurenu, SR Njemačka, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o 
završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju te o stečenoj visokoj stručnoj spremi iz art-terapije. 
Ovim priznanjem ova diploma nije izjednačena ni s jednom diplomom koja se stječe na Edukacijsko-
rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Miroslav Prstačić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, doc. dr. 
sc. Slobodan Lang s Medicinskog fakulteta i prof. Emil Robert Tanay s Akademije likovnih umjetnosti.) 

 
* 
 

f) Clara Santoni 
Diplomi Advanced Teaching Diploma, koju je Clara Santoni, talijanska državljanka zaposlena u 
Hrvatskoj, stekla 1996. na Royal Academy of Dancing, London, Velika Britanija, i diplomi nastavnika 
klasično-akademskog plesa koju je stekla na Baletnoj školi Teatro alla Scala u Milanu 1998. zajedno 
priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom sveučilišnom dodiplomskom 
studiju i stečenoj visokoj stručnoj spremi iz područja umjetnosti - klasični balet. 
(Stručno povjerenstvo: prof. Ivica Boban i predavač Bojan Šinkovec s Akademije dramske umjetnosti, 
te prof. dr. sc. Goran Oreb s Fakulteta za fizičku kulturu.) 

 
* 
 

g) Matteo Slanina 
Diplomi Laurea in Scienze dell'Informazione koju je Matteo Slanina stekao 1998. na Universita degli 
studi di Udine, Republika Italija, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom 
sveučilišnom dodiplomskom studiju informacijskih znanosti i o stečenoj visokoj stručnoj spremi. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Božidar Tepeš i prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić s Filozofskog 
fakulteta i prof. dr. sc. Robert Manger s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.) 

 
* 
 

h) Maja Starčević 
Diplomi Bachelor of Arts koju je Maja Starčević stekla 1998. na University of California (UCLA), SAD, 
priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom sveučilišnom dodiplomskom 
studiju iz područja humanističkih znanosti - slavistika i engleska književnost - te o stečenoj visokoj 
stručnoj spremi iz humanističkih znanosti. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Milenko Popović i prof. dr. sc Damir Kalogjera - obojica s 
Filozofskog fakulteta.) 

 
* 
 

i) Trpimir Frane Sulić 



Diplomi Bachelor of Science in Marin Biology and Oceanography, koju je Trpimir Frane Sulić stekao 
1999. na Hawaii Pacific University, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o 
završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju iz područja prirodnih znanosti, o stečenoj visokoj 
stručnoj spremi i stručnom nazivu diplomiranog inženjera biologije, smjera ekologije. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Marko Branica s Instituta "Ruñer Bošković" i prof. dr. sc. Antonieta 
Požar-Domac s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.) 

 
* 
 

j) Ivo Suton 
Diplomi Graduate Diploma of Arts in Language Studies koju je Ivo Suton stekao 1999. na Sveučilištu u 
Perthu, Australija, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom sveučilišnom 
dodiplomskom studiju iz društvenih i humanističkih znanosti i o stečenoj visokoj stručnoj spremi. 
(Stručno povjerenstvo; prof. dr. sc. Vladimir Ivir i prof. dr. sc. Damir Kalogjera - obojica s Filozofskog 
fakulteta.) 

 
* 
 

k) Tamara Ukrainčik 
Diplomi magistra specijalista restauratorstva koju je Tamara Ukrainčik stekla 1999. na Akademiji za 
likovnu umjetnost u Ljubljani, Republika Slovenija, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom 
diplomom o završenom umjetničkom poslijediplomskom studiju iz područja restauratorstva i priznaje 
joj se stečeni akademski stupanj magistar umjetnosti - specijalist restaurator. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. ivo Maroević s Filozofskog fakulteta, doc. dr. Šefka Kurbegović-
Horvat s Akademiji likovnih umjetnosti i Mario Braun, prof., iz Hrvatskog restauratorskog zavoda). 

 
*** 

 
10. 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:  
Proizvodni i poslovni procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja, sveučilišni udžbenik, autori 
dr. sc. Mladen Stjepan Figurić i Krešimir Greger, predlagač Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Recenzenti: dr. sc. Rudolf Sabadi, redoviti profesor Šumrskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 
mirovini, dr. sc. Mirko Tratnik, redoviti profesor Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, dr. sc. Franc 
Bizjak, redoviti profesor Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani; 
Predavanja i auditorne vježbe iz fizike lasera, sveučilišni udžbenik, autori dr. sc. Višnja Henč-
Bartolić i dr. sc. Lahorije Bistričić, predlagač Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 
Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Mladen Movre znanstveni savjetnik Instituta za fiziku, dr. sc. Stjepan 
Lugomer, znanstveni savjetnik Instituta Ruñer Bošković, dr. sc. Mile Baće, docent Fakulteta 
elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 

 
*** 

  
11. Razno 
 
a) Ministar znanosti i tehnologije H. Kraljević zamolio je dekane da što prije na svojim vijećima utvrde 
prijedlog za članove Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu. 

 
* 
 

b) Potaknut napisima u tisku o Hrvatskim studijima u posljednje vrijeme Senat je javnim glasovanjem 
većinom glasova prihvatio prijedlog rektora i donio ovu 

Izjavu za javnost o provoñenju odluka o Hrvatskim studijima 



Odluke o Hrvatskim studijima, koje je Senat Sveučilišta u Zagrebu donio na svojoj sjednici održanoj 
13. travnja, donesene su nakon temeljitih priprema i iscrpne rasprave. Tematskoj sjednici Senata 
prethodile su mnogobrojne rasprave organizirane na Sveučilištu (sveučilišni odbori, ad hoc skupine, 
fakultetska vijeća, itd.), prikupljena su očitovanja svih zainteresiranih strana i pripremljena opsežna 
dokumentacija. Prema tome, Senat je svoje odluke donio promišljeno, dokumentirano i odgovorno. 
Senat stoga traži od svih sveučilišnih tijela i djelatnika da se odluke Senata o Hrvatskim studijima, kao 
i odluke rektora o imenovanju čelnika Hrvatskih studija beziznimno provode. Senat poziva državna 
tijela i organe, prije svega Ministarstvo znanosti i tehnologije, da poštuju odluke sveučilišnih tijela i 
ustavno načelo sveučilišne autonomije. 
Senat se odlučno protivi strategiji kaosa kojom sada već bivši čelnici Hrvatskih studija žele Sveučilištu 
nametati svoje apsurdne zamisli i rješenja. Svojim nukusnim izjavama i nedoličnim postupcima 
bezobzirno ruše stoljećima grañeni ugled Sveučilišta u Zagrebu i dignitet akademske zajednice. 

 
* 
 

Prodekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje M. Andrassy pozvao je nazočne na domjenak u Društvu 
sveučilišnih nastavnika. 

 
*** 

 
Sjednica je završila u 20.50 sati. 
Rektor 
Prof. dr. sc. Branko Jeren 
  
Zapisnik sastavila 
Branka Römer 
Uz poziv broj 02-2/7-2000. 
od 9. svibnja 2000. 
 


