
Z A P I S N I K 
7. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2000/2001. održane 16. siječnja 

2001. s početkom u 16 sati. 
 
* 

 

Prisutni članovi: 

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

* 
 

6. dekan Agronomskog fakulteta prof. dr. sc. Zvonko Mustapić  
7. prodekan prof. Nenad Puhovski s Akademije dramske umjetnosti (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. 

Vjerana Zuppu)  
8. dekan Akademije likovnih umjetnosti prof. Stjepan Gračan  
9. prodekan Arhitektonskog fakulteta prof. dr. sc. Srećko Pegan (zamjenjuje dekanicu prof. dr. sc. 

Hildegard Auf-Franić)  
10. dekan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prof. dr. sc. Branko Radovančić  
11. dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr. sc. Soumitra Sharma  
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. prof. dr. sc. Davor Rodin s Fakulteta političkih znanosti (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Branka 

Caratana)  
16. prodekan Fakulteta prometnih znanosti doc. dr. sc. Dragan Badanjak (zamjenjuje dekana prof. dr. 

sc. Alojza Brkića)  
17. prodekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje prof. dr. sc. Vedran Mudronja (zamjenjuje dekana 

prof. dr. sc. Mladena Franza)  
18. dekan Fakulteta za fizičku kulturu prof. dr. sc. Bojan Matković  
19. dekan Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta prof. dr. sc. Nikola Kujundžić  
20. dekan Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Neven Budak  
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. v. d. dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta prof. dr. sc. Tomislav Ivančić  
26. prof. dr. sc. Zdravko Lacković s Medicinskog fakulteta (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Borisa 

Labara)  
27. dekan Metalurškog fakulteta prof. dr. sc. Ante Markotić  
28. dekan Muzičke akademije prof. Haris Nonveiller  
29. dekan Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Mihajlo Dika  
30. dekan Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Branko Tripalo  
31. dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš  
32. dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta prof. dr. sc. Darko Mayer  
33. dekan Stomatološkog fakulteta prof. dr. sc. Vlado Carek  
34. prodekan Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Andrija Bogner (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Ivicu 

Grpca)  
35. dekan Tekstilno-tehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Drago Katović  
36. dekan Učiteljske akademije prof. dr. sc. Ivan De Zan  
37. prodekan Veterinarskog fakulteta prof. dr. sc. Josip Kos (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Zdenka 

Makeka) 
 

* 
 



38. predsjednik Studentskog zbora Mario Panjičko, student  
39. članica Predsjedništva Studentskog zbora Svjetlana Miletić, studentica 
 
Odsutni članovi:  
 
40. zamjenik predsjednika Studentskog zbora Saša Žugaj, student  
41. članica Predsjedništva Studentskog zbora Jasminka Cindrić, studentica  
42. član Predsjedništva Studentskog zbora Domagoj Kačan, student  
43. članica Predsjedništva Studentskog zbora Iva Zadro, studentica (ispričala se) 
 
Sjednici još prisustvuju 

 
- prof. dr. sc. Ivan Koprek, dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove 
- prof. dr. sc. Marta Ljubešić, izvjestiteljica o sveučilišnoj anketi 
- prof. dr. sc. Mira Alinčić, professor emeritus, izvjestiteljica Povjerenstva za ispitivanje navoda iz 
podneska koji je nekadašnji student Stomatološkog fakulteta u Zagrebu Z. P. uputio Ministarstvu 
znanosti i tehnologije 
- dr. sc. Ratko Maričić, predsjednik Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i šport Županijskog 
doma Sabora, dr. sc. Krunoslav Pisk, direktor Instituta "Ruñer Bošković, i dr. sc. Gvozden Flego, 
red. prof. Filozofskog fakulteta - predstavnici autora Prednacrta prijedloga zakona o 
znanstvenoistraživačkoj i razvojnoistraživačkoj djelatnosti 
- akademkinja Sibila Jelaska u ime Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja 
- iz stručne službe Rektorata 
- akademska tajnica Olga Šarlog Bavoljak, dipl. iur 
- stručna suradnica Branka Römer, prof. 

 
 
Predsjedava rektor prof. dr. sc. Branko Jeren. 

 
* 

 
Rektor je pozdravio prisutne, posebno prof. dr. sc. Martu Ljubešić, prof. dr. sc. Miru Alinčić i 
predstavnike autorske skupine Prednacrta prijedloga zakona o znanstvenoistraživačkoj i 
razvojnoistraživačkoj djelatnosti dr. sc. Ratka Maričića, dr. sc. Krunoslava Piska i prof. dr. sc. 
Gvozdena Flegu. Svima je zahvalio na odzivu, a prof. dr. sc. Marti Ljubešić još se jedanput ispričao 
što već na prošloj sjednici Senata zbog poodmaklog vremena nije mogla izvijestiti o točki zbog koje se 
ljubazno odazvala pozivu. Predložio je dopunu dnevnog reda navedenog u pozivu točkom o zahtjevu 
International University in Social Sciences and Humanities za korištenje prostora Meñunarodnog 
centra za poslijediplomske studije u Dubrovniku (jednu učionicu i dva kabineta) za održavanje 
poslijediplomskog Jugoistočnoeuropskog studija u razdoblju od rujna 2001. do lipnja 2002. Senat je 
prijedlog prihvatio i utvrdio ovaj 

d n e v n i   r e d : 

1. Izvršenje odluka i prihvaćanje zapisnika 6. sjednice Senata u ak. god. 2000./2001. održane 12.  
    prosinca 2000. 
2. Nastava i studenti 
    a) Izvješće o sveučilišnoj anketi 
    b) ECTS - provedba 
    c) Raspisivanje natječaja za prijedlog sadržaja i oblika diplome 
    d) Studentski izbori - informacija 
3. Obavijesti 
4. Izbori: 
    a) Davanje suglasnosti za izbor umjetnika u znanstveno-nastavna zvanja  
    b) Potvrñivanje izbora u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora 
    c) Potvrñivanje izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora na vrijeme od pet  
        godina 
5. Nostrifikacije 
6. Znanstveno-nastavna literatura 
7. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija 



8. Promjena naziva Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu 
9. Pokretanje postupka dodjele počasnog doktorata Sveučilišta u Zagrebu 
10. Izvješće Povjerenstva za ispitivanje navoda iz podneska bivšeg studenta Stomatološkog  
      fakulteta Z. P. 
11. Najam prostora u zgradi Poslijediplomskog središta u Dubrovniku (PSD) Sveučilišta u  
      Zagrebu za održavanje poslijediplomskog Jugoistočno-europskog studija  
12. Rasprava o Prednacrtu prijedloga zakona o znanstvenoistraživačkoj i razvojnoistraživačkoj  
      djelatnosti 

 
*** 

 
1. Izvršenje odluka i prihvaćanje zapisnika 6. sjednice Senata u ak. god. 2000/2001. održane 12. 
prosinca 2000. 
 
Na zapisnik su iznesene ove primjedbe: 
- sjednici je kao zamjena dekanu Akademije dramske umjetnosti prisustvovao profekan prof. Nenad 
Puhovski, a ne prof. Milivoj Puhlovski kako je navedeno u zapisniku - stručna služba ispričava se 
profesorima Nenadu Puhovskom i Milivoju Puhlovskom zbog tog propusta; 
- u točki 6.a) Pokretanje postupka prihvaćanja novog poslijediplomskog znanstvenog studija na 
Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu izostavljena je rečenica da je program novog poslijediplomskog 
studija predstavio prof. dr. sc. Kosta Urumović (primjedba prorektorice H. J. Mencer); 
- u točki 6.b) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za upis na poslijediplomske znanstvene 
studije za ak. god. 200/2001. na Šumarskom fakultetu propušteno je navesti da se ta odluka donosi i 
za stručne poslijediplomske studije na tom fakultetu te naslov točke i samu odluku valja dopuniti 
(primjedba akademske tajnice O.Šarlog Bavoljak). 
Rektor je pak obavijestio da su sve odluke i zaključci administrativno provedeni. 
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Prihvaća se zapisnik 6. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2000/2001. održane 12. 
prosinca 2000, s time da se u zapisnik unesu ove izmjene i dopune: 
- u popis prisutnih unosi se ime prodekana prof. Nenada Puhovskog (a ne kako je pogrešno 
navedeno prof. Milivoj Puhlovski) koji je na sjednici zamjenjivao dekana Akademije dramske 
umjetnosti prof. dr. sc. Vjerana Zuppu; 
- na str. 9 zapisnika, uz točku 6.a) Pokretanje postupka prihvaćanja novog poslijediplomskog 
znanstvenog studija na Rudarsko-geološko- naftnom fakultetu, ispred posljednje rečenice - koja 
počinje riječima: Senat je potom bez rasprave... - prije same odluke, dodaje se ova rečenica: 
"Program novog poslijediplomskog studija obrazložio je prof. dr. sc. Kosta Urumović."; 
- na str. 9 zapisnika naslov točke 6.b) mijenja se i glasi: Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za 
upis na poslijediplomske znanstvene i stručne studije za ak. god. 2000/2001. na Šumarskom fakultetu, 
ispred teksta prvog dijela odluke koji se odnosi na obnovljene znanstvene poslijediplomske studije 
stavlja se rimska brojka I, a na str. 10 zapisnika, kao točka II. odluke, dodaje se novi tekst koji glasi: 
"II. Odobrava se raspis natječaja za upis na obnovljeni poslijediplomski stručni studij Šumarskog 
odsjeka u akad. god. 2000/2001. na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s ovim 
usmjerenjima: 
1. Ekološko oblikovanje krajolika, zaštita prirode i hortikultura 
2. Uzgajanje prirodnih sastojina 
3. Rasadničarska proizvodnja i šumske kulture 
4. Ureñivanje šuma 
5. Lovstvo 
6. Zaštita šuma 
7. Iskorištavanje šuma." 

 
*** 

 
2. Nastava i studenti 
 
a) Izvješće o sveučilišnoj anketi 
Izvješće o studentskoj anketi o uspješnosti izvoñenja nastave na Sveučilištu u Zagrebu sastavilo je 
Povjerenstvo za realizaciju provedbe te ankete u sastavu: prof. dr. sc. Marta Ljubešić (predsjednica), 



prof. dr. sc. Zlatan Bajraktarević, prof. dr. sc. Ignac Lovrek i prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer 
(koordinator). Predstavila ga je Senatu prof. dr. sc. Marta Ljubešić. Govorila je o kronologiji uvoñenja 
sveučilišne ankete, o tehničkoj provedbi pokusnog projekta ankete u ak. god. 1998/99, o sadržaju 
ankete, njezinom učinku i korisnosti te o poteškoćama pri njezinoj primjeni. Povjerenstvo je, kao 
zaključke svoga izvješća, predložilo: 
- da se sveučilišna anketa i ubuduće provodi po protokolu kakav je isproban u pokusnom projektu i 
dorañen na osnovi stečenog iskustva; 
- da se prihvati postojeći anketni upitnik, s time da se doradi stupnjevanje odgovora, i isprobani model 
statističke obrade, 
- da se osnuje stalno profesionalno tijelo za provedbu ankete; 
- da se projekt mora financirati na razini Sveučilišta i da se za njegovu provedbu mora osigurati nužna 
tehnička oprema; 
- da se prije uvoñenja ankete u sveučilišni kalendar za predstojeće akademske godine riješe sve 
materijalne i tehničke pretpostavke za njezinu provedbu. 
Prorektorica H. J. Mencer govorila je o odgovorima fakulteta na pitanje Povjerenstva o evaluaciji 
sveučilišne ankete. Istaknula je da je na postavljena tri pitanja odgovorilo samo 19 fakulteta i 
akademija (od 33). Zamolila je dekane da se pobrinu za to da ovo izvješće Povjerenstva doñe u u ruke 
svih njihovih profesora kako bi bili pravilno informirani o čemu se zapravo radi. 
U raspravi su potom sudjelovali: N. Budak, rektor, D. Rodin, A. Bjeliš, M. Ljubešić, prorektor V. Leko i 
student M. Panjičko. Bilo je riječi o tome da bi bilo korisno da se u oblikovanje sadržaja ankete više 
uključe psiholozi i sociolozi, da se nastavi s provedbom ankete, i to što prije, za što su posebno 
zainteresirani studenti, ali i da se utvrdi koji je njezin krajnji cilj, a predloženo je da Sveučilište potakne 
projektno praćenje vlastite djelatnosti (što se i čini svake godine kada se Ministarstvu znanosti i 
tehnologije predlažu sveučilišni projekti). 
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Prihvaća se izvješće o studentskoj anketi o uspješnosti izvoñenja nastave na Sveučilištu u Zagrebu. 
Senat izražava zahvalnost Povjerenstvu za realizaciju provedbe te ankete, posebice predsjednici 
Povjerenstva prof. dr. sc. Marti Ljubešić.  
Dekani se obvezuju dostaviti izvješće svim svojim znanstveno-nastavnim djelatnicima. 
Izvješće je priloženo originalu ovog zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 
* 

 
b) ECTS - provedba 
Prorektorica H. J. Mencer pripremila je promemoriju dekanima u vezi s primjenom europskog 
bodovnog sustava (ECTS-a) na Sveučilištu u Zagrebu. Podsjetila je i na izvješće doc. dr. sc. Vere 
Turković, predsjednice sveučilišnog Povjerenstva za uvoñenje bodovnog sustava na Sveučilište, o tom 
projektu na sjednici Senata 12. rujna 2000. Zamolila je dekane visokih učilišta koja još nisu počela 
raditi na uvoñenju tog bodovnog sustava da to učine što prije, jer je rok za primjenu 1. svibnja 2001, a 
isto tako da otpočnu i s izradom informacijskog paketa svojih ustanova kako ne bi suviše usporili 
sljedeći zajednički korak, tj. izradu sveučilišnog informacijskog paketa. 
S. Zrnčević je predložila da fakulteti koji su izradili svoje informacijske pakete za tu svrhu učine taj 
materijal dostupnim na svojim WEB-stranicama kako bi drugima poslužio kao primjer. 
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Obavijest prorektorice H. J. Mencer u vezi s primjenom ECTS - sustava na Sveučilištu u Zagrebu 
prima se na znanje. 

 
* 

 
c) Raspisivanje natječaja za prijedlog sadržaja i oblika diplome 
Prorektorica H. J. Mencer podsjetila je dekane da im je na sjednici u rujnu 2000. - uz izvješće o ECTS-
projektu na Sveučilištu - uručen i prijedlog sadržaja i oblika diplome te suplementa diplomi. Na taj 
prijedlog nije bilo primjedaba. Kako bi se posao priveo kraju, sada valja raspisati natječaj za prijedlog 
sadržaja i oblika diplome. 
S. Gračan je podsjetio da natječaj treba pripremiti, da sam natječaj traži dulje vrijeme za provedbu i da 
za najuspješnije sudionike valja predvidjeti nagradu. 



Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Raspisuje se natječaj za prijedlog sadržaja i oblika diplome koja se stječe na visokim učilištima 
Sveučilišta u Zagrebu. 
Ovlašćuje se rektor da sastavi povjerenstvo koje će pripremiti i provesti taj natječaj. 

 
* 

 
d) Studentski izbori – informacija 
Studentica S. Miletić podsjetila je da je detaljno pismeno izvješće o studentskim izborima pripremljeno 
kao materijal za prošlu sjednicu Senata. U meñuvremenu proveden je i drugi krug izbora. Zamolila je 
dekane Muzičke akademije i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta da se svojim autoritetom zauzmu 
za to da se studentski izbori provedu i na tim visokim učilitima. 
Provedbom ovih izbora, napomenula je S. Miletić, prestaje mandat sadašnjim studentskim 
predstavnicima u Senatu. Zahvalila je rektoru i svim članovima Senata na razumijevanju i na suradnji. 
 
Z a k l j u č e n o   j e : 
 
Obavijest o studentskim izborima prima se na znanje. 

 
*** 

 
3. Obavijesti 
 
Rektor je iznio ove obavijesti: 
2.1. Novi virus - Emanuel exe - hara računalima - nužan je oprez.  
2.2. Tiskovna konferencija poslije sjednica Senata od 16. siječnja održana je 17. siječnja 2001. 
2.3. Inicijativa Iskorak 2001. nastavlja rad po skupinama.  
2.4. Dana 22. prosinca objavljene je u Narodnim novinama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
visokim učilištima. Uz promjene koje je zahtijevao Ustavni sud Ministarstvo znanosti i tehnologije 
predložilo je i druge. Sveučilišta tako više nemaju upravna vijeća. 
2.5. Dana 28. prosinca Predsjednik Republike primio je, na traženje Senata prema zaključku 4. 
sjednice održane u studenome 2000. kada se Sveučilište odlučilo obratiti hrvatskoj javnosti, ali i 
Predsjedniku Republike, predsjedniku Sabora i predsjedniku Vlade, delegaciju Sveučilišta, u sastavu: 
Ž. Korlaet, M. Dika, akademkinja S. Jelaska, M. Panjičko i rektor. Delegaciju je neposredno nakon 
sjednice Senata primio predsjednik Sabora, jedino još nema odgovora od predsjednika Vlade. 
Delegacija je Predsjednika obavijestila o tekstu kojim se Sveučilište obratilo hrvatskoj javnosti. 
Razgovaralo se o nedopustivom odnosu Ministarstva znanosti i tehnologije prema Sveučilištu zadnje 
vrijeme i upozorilo se Predsjednika da je riječ o dubokom jazu izmeñu Ministarstva i najšire 
akademske zajednice, pogotovo oko donošenja novih zakona. 
2.6. Dana 21. prosinca održana je zadnja sjednica Upravnog vijeća jer su stupanjem na snagu Zakona 
o izmjenama i dopunama zakona o visokim učilištima upravna vijeća ukinuta. S tim izmjenama i 
dopunama valja uskladiti i Statut Sveučilišta, što je povjereno povjerenstvu tajnika visokih učilišta, a i 
statute visokih učilišta.  
2.7. Sveučilište je posjetila delegacija OECD-a. Rektor je izvijestio o stanju visokog školstva u 
Hrvatskoj sa stajališta Sveučilišta u Zagrebu.  
2.8. Prema zaključku Senata delegacija Senata Sveučilišta u sastavu: prorektor D. Milanović, dekani 
N. Budak i B. Caratan te studentica S. Miletić razgovarala je s ministrom H. Kraljevićem o Hrvatskim 
studijima i zahtjevu Senata da se provede nadzor nad zakonitošću njihova rada - ministar je najavio da 
će to učiniti. 
2.9. Sveučilištu i rektoru upućuju pojedinci različite pritužbe na fakultete, na dekane. Poštujući 
proceduru i odnose rektor se uvijek u takvim situacijama obraća dekanima fakulteta, koji redovito 
korektno izvješćuju o čemu je zapravo u takvim situacijama riječ. Potom od istih ljudi slijede napadi na 
Sveučilište, na rektora - na to se i ne odgovara. Ne želi time opterećivati Senat, ali o tome izvješćuje, 
ovako općenito, kako opet ne bi uslijedili napadi da se Senatu nešto prešućuje. 
2.10. Dana 15. siječnja održana je u Ministarstvu znanosti i tehnologije rasprava o prijedlogu novog 
zakona o znanosti - o tome će biti više riječi pod tom točkom dnevnog reda.  
2.11. Dekanima je upućen poziv Hrvatskih studija na raspravu o studijima. Pozivu se nijedan član 
Senata nije odazvao, pa je umjesto rasprave održana konferencija za tisak, o čemu je tisak i izvijestio.  
 



Predsjednik Studentskog zbora Mario Panjičko oprostio se u ime studenata članova Senata: izabrani 
su novi studenti, pa je ovo zadnja sjednica Senata kojoj prisustvuju. Zahvalio je rektoru , prorektorima i 
dekanima na suradnji i uputio im poziv na domjenak poslije sjednice kojem je ovaj put domaćin 
Predsjedništvo Studentskog zbora. 

Z a k l j u č e n o   j e : 

Obavijesti rektora i M. Panjička primaju se na znanje. 

*** 
 
4. Izbori 

a) Davanje suglasnosti 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 umjetnika u znanstveno-nastavno zvanje 
1. Nives Kavurić-Kurtović, Akademija likovnih umjetnosti, područje umjetnosti, polje likovne umjetnosti 
- grafika, izbor u trajno zvanje redovitog profesora 
2. Zlatka Kesera, Akademija likovnih umjetnosti, područje umjetnosti, polje likovne umjetnosti - 
slikarstvo, izbor u trajno zvanje redovitog profesora 
3. Eugena Kokota, Akademija likovnih umjetnosti, područje umjetnosti, polje likovne umjetnosti - 
slikarstvo, izbor u trajno zvanje redovitog profesora 
4. Nikole Koydla, Akademija likovnih umjetnosti, područje umjetnosti, polje likovne umjetnosti - 
slikarstvo, izbor u trajno zvanje redovitog profesora 
5. Branka Mihanovića, Muzička akademija, područje umjetnosti, polje glazbene umjetnosti - oboa, 
komorna glazba, violina, izbor u zvanje docenta na vrijeme od pet godina 
6. Marije Ujević-Galetović, Akademija likovnih umjetnosti, područje umjetnosti, polje likovne umjetnosti 
- kiparstvo, izbor u trajno zvanje redovitog profesora 
7. Šime Vulasa, Akademija likovnih umjetnosti, područje umjetnosti, polje likovne umjetnosti - 
kiparstvo, izbor u trajno zvanje redovitog profesora 

 
* 

 
b) Potvrñivanje 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. Vladimira Grudena, Medicinski fakultet, područje biomedicinskih znanosti, polje kliničkih 
medicinskih znanosti - psihijatrija 
2. Nives Kavurić-Kurtović, Akademija likovnih umjetnosti, područje umjetnosti, polje likovne umjetnosti 
- grafika 
3. Zlatka Kesera, Akademija likovnih umjetnosti, područje umjetnosti, polje likovne umjetnosti - 
slikarstvo 
4. Eugena Kokota, Akademija likovnih umjetnosti, područje umjetnosti, polje likovne umjetnosti - 
slikarstvo 
5. Nikole Koydla, Akademija likovnih umjetnosti, područje umjetnosti, polje likovne umjetnosti - 
slikarstvo 
6. Marije Ujević-Galetović, Akademija likovnih umjetnosti, područje umjetnosti, polje likovne umjetnosti 
- kiparstvo 
7. Šime Vulasa, Akademija likovnih umjetnosti, područje umjetnosti, polje likovne umjetnosti - 
kiparstvo 

 
* 

 
c) Potvrñivanje 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 dr. sc. Mladena Franza, Fakultet strojarstva i brodogradnje, područje tehničkih 
znanosti - polje strojarstva, u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora na vrijeme od pet 
godina. 

 
*** 

 
5. Nostrifikacije 
 
I. Na prijedlog svojeg Stalnog povjerenstva za priznavanje diploma i posebnih stručnih povjerenstava 
za priznavanje pojedinih diploma Senat je jednoglasno donio ova  
 

R J E Š E N J A 
 
a) ðorñe Lukić 
Diplomi nastavnika matematike i fizike koju je ðorñe Lukić stekao 1993. na Pedagoškoj akademiji 
Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Bosna i Hercegovina, priznat će se potpuna istovrijednost s 
domaćom diplomom o završenom stručnom dodiplomskom studiju za izobrazbu nastavnika i priznat 
će mu se stručni naziv nastavnika matematike i fizike, uz uvjet da prethodno priloži uvjerenje o 
provjeri znanja hrvatskog jezika (prema posebnom programu metodike nastave matematike ili fizike s 
posebnim osvrtom na stručno područje). 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Slobodan Brant, prof. dr. sc. Jasna Ban, prof. dr. sc. Juraj Šiftar, 
prof. dr. sc. Zlatko Pepeonik i prof. dr. sc. Ivan Vicković - svi s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i 
prof. dr. sc. Nikša Stančić s Filozofskog fakulteta.) 

 
* 

 
b) Manuela Miloš 
Diplomi Bachelor of Arts - English, koju je Manuela Miloš stekla 1995. na International Christian 
University u Beču, Republika Austrija, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o 
završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju iz područja društvenih znanosti (informacijske 
znanosti, ekonomija) i humanističkih znanosti (engleski jezik) i o stečenoj visokoj stručnoj spremi. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Vladimir Ivir i prof. dr. sc. Damir Kalogjera - obojica s Filozofskog 
fakulteta.) 

 
* 

 
c) Svjetlana Radivojević 
Diplomi nastavnika matematike i fizike koju je Svjetlana Radivojević stekla 1992. na Pedagoškoj 
akademiji Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Bosna i Hercegovina, priznat će se potpuna 
istovrijednost s domaćom diplomom o završenom stručnom dodiplomskom studiju za izobrazbu 
nastavnika i priznat će joj se stručni naziv nastavnika matematike i fizike, uz uvjet da prethodno priloži 
uvjerenje o provjeri znanja hrvatskog jezika (prema posebnom programu metodike nastave 
matematike ili fizike s posebnim osvrtom na stručno područje). 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Slobodan Brant, prof. dr. sc. Jasna Ban, prof. dr. sc. Juraj Šiftar, 
prof. dr. sc. Zlatko Pepeonik i prof. dr. sc. Ivan Vicković - svi s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i 
prof. dr. sc. Nikša Stančić s Filozofskog fakulteta.) 

 
* 

 
d) Ivan Šimac 
Diplomi Bachelor of Science - International Management koju je Ivan Šimac stekao 1997. na La Roche 
College, Pittsburgh, SAD, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom 
sveučilišnom dodiplomskom studiju iz područja društvenih znanosti (ekonomija-managcment), priznaje 
mu se visoka stručna sprema iz područja društvenih znanosti (ekonomija-management) i stečeni 
stručni naziv diplomiranog ekonomista. 



(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Jozo Previšić i doc. dr. sc. ðurñana Ozretić-Došen - oboje s 
Ekonomskog fakulteta.) 

 
* 

 
e) Igor Vidačak 
Diplomi Master of Arts in European Studies (Political and Administrative) koju je Igor Vidačak stekao 
1999. na College of Europe - Institute of Postgraduate European Studies, Natolin, Poljska, priznaje se 
potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom znanstvenom poslijediplomskom studiju iz 
područja društvenih znanosti i priznaje mu se stečeni akademski stupanj magistra društvenih znanosti 
(europska politika i administracija). 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Radovan Vukadinović i prof. dr. sc. Vlatko Mileta - obojica s 
Fakulteta političkih znanosti.) 

 
* 

 
II. Na izravni prijedlog svojeg Stalnog povjerenstva Senat je - na osnovi Sporazuma izmeñu Vlade 
Republike Hrvatske i Vlade Republike Mañarske o priznavanju svjedodžaba o školskoj spremi, 
diploma i stupnjeva visokoškolskog obrazovanja stečenih u RH i Republici Mañarskoj (Narodne novine 
- Meñuarodni ugovori, br. 13/97, koji je stupio na snagu 1. siječnja 1998) - donio ova 

 
R J E Š E N J A 

 
f) Andrej Aranicki 
Diplomi o završenom poslijediplomskom studiju koju je Andrej Aranicki stekao 2000. god. na Akademiji 
likovnih umjetnosti - Odsjek za restauriranje drvene skulpture, u Budimpešti, Republika Mañarska, 
priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom umjetničkom poslijediplomskom 
studiju te mu se priznaje stečeni stupanj magistra umjetnosti, restauriranje umjetnina (drvena 
skulptura). 

 
* 

 
g) Zvjezdana Jembrih 
Diplomi o završenom poslijediplomskom studiju koju je Zvjezdana Jembrih stekla 2000. god. na 
Akademiji likovnih umjetnosti - Odsjek za restauriranje drvene skulpture, u Budimpešti, Republika 
Mañarska, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom umjetničkom 
poslijedodiplomskom studiju i priznaje joj se stečeni stupanj magistra umjetnosti - restauriranje 
umjetnina (drvena skulptura). 

 
* 

 
III. Na izravni prijedlog svojeg Stalnog povjerenstva Senat je - na osnovi mišljenja stručnog 
povjerenstva pri prvom rješavanju o istovrsnim diplomama stečenim na istom visokom učilištu - donio 
ovo 

 
 

R J E Š E N J E 
 

h) Mirjana Božić.  
Diplomi nastavnika hrvatskog jezika i književnosti koju je Mirjana Božić stekla 1996. na Pedagoškom 
fakultetu Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom 
diplomom o završenom stručnom dodiplomskom studiju i stečenoj višoj stručnoj spremi te joj se 
priznaje i stečeni stručni naziv nastavnika hrvatskog jezika i književnosti. 

 
 
 
 
 

 



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

 
O D L U K U 

 
Odobrava se izdavanje ovog naslova kao sveučilišnog izdanja:  
Prvoslovnice i skraćenice u elektrotehnici, sveučilišni priručnik, autor dr. sc. Dušan Vujević, 
predlagač Fakultet elektrotehnike i računarstva, recenzenti: dr. sc. Leo Budin, redoviti profesor 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Petar Knežević, izvanredni 
profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Darko Grundler, docent 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 
*** 

 
7. 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. Andrini Granić, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Zasnivanje prilagodljivih sučelja za interaktivne sustave učenja 
2. mr. sc. Maji Slišković, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Signal Processing Algorithms in Multicarrier systems 
(Algoritmi obradbe signala u sustavima s više nosilaca) 
3. mr. sc. Nikici Hlupiću, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Precizno mjerenje električne snage metodom uzorkovanja 
4. mr. sc. Davorki Petrinović, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Povećanje učinkovitosti prediktivnog kodiranja govornog signala 
5. mr. sc. Nives Ljubić, Medicinski fakultet, 
tema: Uloga adhezijskih molekula i izvanstanične potke u mijelodisplastičnom sindromu 
6. Marku Radošu, dr. med., Medicinski fakultet, 
odobrava se promjena naslova tema: Prolazne fetalne strukture telencefalona čovjeka prikazane 
magnetnom rezonancijom 
7. mr. sc. Damiru Ivekoviću, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,  
tema: Razvoj UV-VIS spektroelektrokemijskog sustava i njegova primjena u istraživanju 
koordinacijskih interakcija i reakcijskih mehanizama 
8. mr. sc. Ireni Škorić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,  
tema: Sinteza i fotokemija novih furanskih o-vinilheterostilbena  
9. mr. sc. Mirku Jakopčiću, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
tema: Otpornost na trošenje cijevi topničkih oružja 
10. mr. sc. Vedranu Slapničaru, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
tema: Modularni pristup Ro-Ro brodova  
11. mr. sc. Ivani Banjad Pečur, Grañevinski fakultet, 
tema: Optimalizacija sastava betona za tunelske obloge 

*** 
 
8. Promjena naziva Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu 
 
Na prijedlog Fakulteta za fizičku kulturu i na temelju pozitivnog mišljenja i preporuke Odbora za 
organizaciju nastave Senat je - nakon višekratnih opsežnih rasprava na svojim prijašnjim sjednicama i 
nakon stajališta Medicinskog fakulteta izraženog na 25. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 
19.prosinca 2000, vidljivog iz pismenog izvatka iz zapisnika te sjednice da "Medicinski fakultet obavlja 
djelatnost koja spada u znanstveno područje biomedicine i zdravstva te nije ovlašten za davanje 



mišljenja u svezi s obavljanjem djelatnosti koja ulazi u područje društvenih znanosti, polje odgojnih 
znanosti (djelatnost koju obavlja Fakultet za fizičku kulturu)"- jednoglasno donio ovu  

 
O D L U K U 

 
Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu mijenja naziv u Kineziološki fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu. 

 
*** 

 
9. Pokretanje postupka dodjele počasnog dokotrata Sveučilišta u Zagrebu 
 
Prijedlog Meñunarodnog središta hrvatskih sveučilišta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu da se pokrene 
postupak dodjele počasnog doktorata Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Kathleen Vaughan Wilkes, 
profesorici filozofije Sveučilišta u Oxfordu, Velika Britanija, i dugogodišnjoj voditeljici dvaju značajnih 
programa koji se održavaju u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku (Philosophy of Science i What 
does it menat to be European), posebice zbog njezina doprinosa borbi za meñunarodno priznanje i za 
očuvanje integriteta Republike Hrvatske, kao i za sveukupnu afirmaciju Hrvatske u svijetu Senat je 
jednoglasno prihvatio i donio ovu  

 
O D L U K U 

 
1.Pokreće se postupak dodjele počasnog doktorata Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Kathleen Vaughan 
Wilkes, profesorici filozofije Sveučilišta u Oxfordu. 
2. Ovlašćuje se rektor da imenuje povjerenstvo za ocjenu prijedloga dodjele počasnoga doktorata 
Kathleen Wilkes u ovom sastavu: 
- dr. sc. Srñan Lelas, red. prof. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 
- dr. sc. Danilo Pejović, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu i red. prof. Filozofskog fakulteta, u 
miru 
- dr. sc. Ante Pažanin, red. prof. Fakulteta političkih znanosti, u miru 
- dr. sc. Zvonimir Šikić, red. prof. Fakulteta strojarstva i brodogradnje 
- dr. sc. Branko Despot, red. prof. Filozofskog fakulteta. 

 
*** 

 
10. Izvješće Povjerenstva za ispitivanje navoda iz podneska bivšeg studenta Stomatološkog 
fakulteta Z. P. 
 
Povjerenstvo je, prema ovlaštenju Senata na 4. sjednici u ovoj akademskoj godini održanoj 14. i 20. 
studenoga 2000, imenovao rektor od profesora Sveučilišta u Zagrebu izabranih u zvanje professor 
emeritus. Zadaća tog povjerenstva bila je da ispita navode iz podneska koji je nekadašnji student 
Stomatološkog fakulteta u Zagrebu Z. P. uputio Ministarstvu znanosti i tehnologije. 
Povjerenstvo je radilo u ovom sastavu: prof. dr. sc. Mira Alinčić, prof. dr. sc. Ivan Crkvenčić, akademik 
Zdenko Škrabalo, prof. dr. sc. Dragutin Taboršak i prof. dr. sc. Ljiljana Zergollern-Čupak. 
Povjerenstvo je dostavilo Senatu svoje izvješće pismeno i ovlastilo prof. dr. sc. Miru Alinčić da izvješće 
predstavi Senatu, što je i učinila. 
Nakon rasprave, u kojoj su sudjelovali: N. Puhovski, rektor, M. Dika, V. Carek, M. Alinčić, Z. Lacković i 
Ž. Korleat, Senat je jednoglasno donio ovaj 
 
z a k l j u č a k : 
 
Prihvaća se u cijelosti i bez ikakvih ograda izvješće Povjerenstva za ispitivanje navoda iz podneska  
koji je nekadašnji student Stomatološkog fakulteta u Zagrebu Z. P. uputio Ministarstvu znanosti i 
tehnologije.  
Senat izražava zahvalnost svojem povjerenstvu na obavljenom poslu. 
Izvještaj povjerenstva priložen je originalu ovog zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 

 
 



11. Najam prostora u zgradi Poslijediplomskog središta u Dubrovniku (PSD) Sveučilišta u 
Zagrebu za održavanje poslijediplomskog Jugoistočno-europskog studija  
 
Voditelji projekta DIU - Dubrovnik International University in Social Sciences and Humanities, profesor 
Ivo Banac i Gvozden Flego, zatražili su u najam prostor (jednu učionicu i dva kabineta) u zgradi PSD-a 
za održavanje poslijediplomskog Jugoistočnoeuropskog studija. 
O studiju, programu i izvoñačima govorio je G. Flego. 
U raspravi su sudjelovali: M. Žugaj, G. Flego, A. Markotić, rektor, Ž. Korlaet, prorektor Z. Kovač i 
prorektorica H. J. Mencer. Pošto je tijekom rasprave razjašnjeno da nije riječ o pokretanju postupka 
odobravanja poslijediplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu, već da Internacionalno sveučilište za 
društvene i humanističke znanosti traži najam prostora u zgradi PSD-a, Senat Sveučilišta (budući da 
više nema Upravnog vijeća) javnim je glasovanjem većinom glasova (uz 6 glasova protiv i 7 
suzdržanih) donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Odobrava se da se DIU - Dubrovnik International University in Social Sciences and Humanities - dade, 
u skladu s načelima Povelje PSD-a, u najam jedna učionica i dva kabineta u zgradi Poslijediplomskog 
središta u Dubrovniku Sveučilišta u Zagrebu, Frana Bulića 4, za izvoñenje poslijediplomskog 
Jugoistočnoeruopskog studija, i to na vrijeme od godine dana po tarifama koje je za najam prostorija u 
toj zgradi već prije utvrdilo Upravno vijeće Sveučilišta u Zagrebu. 
O iznajmljivanju prostora i obvezama potpisat će se ugovor. 

 
*** 

 

12. Rasprava o Prednacrtu prijedloga zakona o znanstvenoistraživačkoj i razvojnoistraživačkoj 
djelatnosti 

Nakon uvodnog izlaganja rektora te izlaganja autora Prednacrta R. Maričića, i K. Piska, u raspravi su 
sudjelovali: D. Rodin, rektor, K. Pisk, prorektor V. Leko, S. Krajcar, M. Žugaj, A. Bjeliš, prorektorica H.J 
Mencer, S. Bolanča, G. Flego, S. Jelaska, N. Budak, prorektor Z. Kovač i A. Markotić. 
U raspravi je istaknuto da je Senat Sveučilišta u Zagrebu svjestan potrebe promjene dijela zakonske 
regulative u području znanosti i organizacijskog ustroja znanosti, ali smatra da je nepotrebna žurba u 
izradi nove zakonske regulative u području znanosti i organizacijskog ustroja znanosti koja može 
rezultirati ishitrenim rješenjima. Nadalje, smatra da bi trebalo ovu zakonodavnu materiju razmotriti u 
jednoj "mirnoj" atmosferi u kojoj valja polaziti od temeljne definiranosti mjesta i uloge znanosti i od 
uvjeta u kojima se osigurava ostvarenje znanstvene djelatnosti. 
Nakon rasprave Senat je utvrdio da: 
1. nikada nije dobio (zadovoljavajući) potpuni odgovor na često isticano pitanje: "Zašto se uopće 
mijenja postojeći Zakon o znanosti i jesu li se postojeće slabosti mogle riješiti izmjenama i 
dopunama?" te smatra da je bolje poći od starog Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti i 
mijenjati ga tamo gdje je potrebno, nego eksperimentirati s novom koncepcijom zakona, 
2. podržava većinu načela na kojima se temelji Prednacrt prijedloga zakona o znanosti, ali ne 
podržava Prednacrt prijedloga zakona koji nije usklañen s naznačenim načelima, 
3. smatra da je Zakon o znanosti potrebno donijeti istodobno kada i Zakon o visokim učilištima kako 
ne bi došlo do sukobljenih rješenja odnosno do prejudiciranja odredbi jednog zakona u odnosu prema 
drugom, 
4. smatra da je predloženi prijedlog Zakona u potpunosti usmjeren znanstvenim institutima, dok 
segment znanstvenog rada na visokim učilištima sa svim njegovim specifičnostima vezanim uz proces 
visokoškolskog obrazovanja nije razrañen niti u jednom od spomenutih zakona, 
5. smatra da sva važna pitanja u cilju pravne sigurnosti treba regulirati zakonom , a ne podzakonskim 
aktima, 
6. smatra da Zakon koči inovativnu znanstvenu djelatnost jer predviña niz kontrolnih mehanizama, a 
Nacionalni odbor za znanost (praktično imenovan izvan sustava znanosti političkom odlukom) 
proglašava apsolutnim arbitrom za sve bitno u sustavu znanosti. 

 
*** 

 



Na kraju sjednice 

- dekan B. Matković zahvalio je Senatu na na prihvaćanju prijedloga o novom imenu Kineziološkog 
fakulteta, 

- rektor je zahvalio na suradnji članovima Senata iz reda studenata kojima prestaje mandat, a posebno 
studentici Svjetlani Miletić koja je redovito prisustvovala svim sjednicama Senata. 

*** 
 
Sjednica je završila u 20.55 sati. 
 
  
Rektor 
Prof. dr. sc. Branko Jeren, v. r. 
 
  
  
Zapisnik sastavila 
Branka Römer, v. r.  
 
Uz poziv broj 01-2/1-2001 
od 9. siječnja 2001. 
 


