
  Z A P I S N I K 
4. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2002./2003. 

održane 12. prosinca 2002. s početkom u 16 sati. 
 
* 

  
Prisutni članovi:  
 
1. rektorica prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer 
2. prorektor za znanost i razvoj prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš 
3. prorektor za nastavu i studente prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov 
4. prorektorica za meñunarodnu suradnju prof. dr. sc. Vlasta Vizek-Vidović 
 

* 
 
5. prof. dr. sc. Ivan Pejić s Agronomskog fakulteta (zamjenjuje dekanicu prof. dr. sc.Jasminu  
    Havranek) 
6. prodekan Akademije likovnih umjetnosti doc. Marcel Bačić (zamjenjuje dekana prof. Zlatka  
    Kauzlarića) 
7. prodekanica Arhitektonskog fakulteta Jasenka Bertol-Vrček (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Ivana  
    Jurasa) 
8. dekan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta  prof. dr. sc. Branko Radovančić 
9. prodekan Ekonomskog fakulteta prof. dr. sc. Tihomir Vranešević (zamjenjuje dekana prof. dr. sc.  
    Ivana Lovrinovića) 
10. dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva prof. dr. sc. Mladen Kos 
11. prodekanica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije prof. dr. sc. Ema Lisac (zamjenjuje  
      dekanicu prof. dr. sc. Jasenku Jelenčić) 
12. prodekan Fakulteta političkih znanosti doc. dr. sc. Zoran Kurelić (zamjenjuje dekana prof. dr. sc.  
      Zvonka Posavca) 
13. prodekan Fakulteta prometnih znanosti prof. dr. sc. Dragan Badanjak (zamjenjuje dekana prof. dr.  
      sc. Alojza Brkića) 
14. prodekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje prof. dr. sc. Sanjin Mahović (zamjenjuje dekana prof.  
      dr. sc. Tonka Ćurka) 
15. prodekanica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta prof. dr. sc. Ivana Čepelak (zamjenjuje dekana  
      prof. dr. sc. Mladena Biruša) 
16. prodekanica Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Željka Fink-Arsovski (zamjenjuje dekana prof. dr. sc.  
      Nevena Budaka) 
17. dekanica Geotehničkog fakulteta prof. dr. sc. Vlasta Szavits-Nossan 
18. dekanica Grañevinskog fakulteta prof. dr. sc. Dubravka Bjegović 
19. dekanica Grafičkog fakulteta prof. dr. sc. Lucija Kaštelan-Kunst 
20. dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta prof. dr. sc. Josip Baloban 
21. prodekan Kineziološkog fakulteta prof. dr. sc. Hrvoje Sertić (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Matu  
      Bartolucija) 
22. prodekan Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Marko Mesarić (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Borisa  
      Labara) 
23. dekan Metalurškog fakulteta prof. dr. sc. Josip Črnko 
24. dekan Muzičke akademije prof. Frano Parać 
25. prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić s Pravnog fakulteta (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Davora Krapca) 
26. prodekanica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Kata Galić (zamjenjuje dekana  
      prof. dr. sc. Branka Tripala) 
27. dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta prof. dr. sc. Ivan Vicković 
28. prodekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta prof. dr. sc. Goran Durn (zamjenjuje dekana prof.  
      dr. sc. Zdenka Krištafora) 
29. dekan Stomatološkog fakulteta prof. dr. sc. Vlado Carek 
30. prodekan Šumarskog fakulteta doc. dr. sc. Radovan Despot (zamjenjuje dekana prof. dr. sc.  
      Zvonka Seletkovića) 
31. dekan Tekstilno-tehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Dubravko Rogale 
32. dekan Učiteljske akademije prof. dr. sc. Mile Silov  
33. prodekan Veterinarskog fakulteta prof. dr. sc. Josip Kos (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Zdenka  
      Makeka) 



34.  predsjednik Studentskog zbora Domagoj Jelić, student 
35.  član Predsjedništva Studentskog zbora Zvonko Zemljić, student 

 
* 
 

Odsutni članovi: 
 
36. prorektor za poslovanje Sveučilišta prof. dr. sc. Tihomir Hunjak 
37. dekan Akademije dramske umjetnosti prof. dr. sc. Vjeran Zuppa 
38. prodekanica Fakulteta organizacije i informatike doc. dr. sc. Blaženka Divjak 
39. dekan Geodetskog fakulteta prof. dr. sc. Tomislav Bašić (ispričao se) 
40. zamjenik predsjednika Studentskog zbora Nikola Rošić, student (ispričao se) 
41. član Predsjedništva Studentskog zbora Luka Ivandić, student (ispričao se) 
42. član Predsjedništva Studentskog zbora Hrvoje Grujić, student 
43. član Predsjedništva Studentskog zbora Mile Matić, student 
 

* 
 
Sjednici još prisustvuju: 
 
- prof. dr. sc. Anto Mišić, dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove 
- iz stručne službe Rektorata: 
- akademska tajnica Olga Šarlog-Bavoljak, dipl. iur. 
- voditeljica Ureda za meñunarodnu suradnju Ana Ružička, prof. 
- Branka Römer, prof. 
 

* 
 
Predsjedava rektorica prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer. 

 
*** 

 
Rektorica je otvorila sjednicu, pozdravila prisutne i predložila dnevni red naveden u pozivu.  
Senat je prijedlog prihvatio te utvrdio ovaj 
  

d n e v n i   r e d : 
 

1. Prijedlozi Tempus-projekata Sveučilišta u Zagrebu – raspis natječaja 2002. god. 

2. Prijedlozi bilateralne suradnje Sveučilišta u Zagrebu 

3. 100. obljetnica sporta na Sveučilištu u Zagrebu – donošenje odluka 

4. Ostalo 

 

*** 
 

1. Prijedlozi Tempus-projekata Sveučilišta u Zagrebu – raspis natječaja 2002. god. 

 

Tablica s popisom Tempus-projekata Sveučilišta u Zagrebu za 2002. uručena je dekanima na sjednici. 
Ana Ružička, voditeljica Ureda za meñunarodnu suradnju, najprije se ispričala zbog tehničkih 
nedostataka tablice, a i ponekih sadržajnih – tablica je pripremljena u zadnji čas jer su do pred 
desetak minuta stizali novi prijedlozi ili se pak od nekih prijedloga odustajalo. Zatim je govorila o 
projektima u tablici. Ove je godine projekata nešto više – ukupno ih je 20, od kojih je Sveučilište u 
Zagrebu koordinator u 11 njih. Najvećim dijelom odnose se na razvoj kurikuluma, samo se dva odnose 
na upravljenje sveučilištem. Od svake osobe koja se obratila rektorici za pismo potpore tražilo se da 
uz ostalo priloži suglasnost svoga dekana – prema tome svi dekani znaju za projekte sa svojih 
fakulteta. Većina prijedloga razmotrena je i na Odboru za meñunarodnu suradnju (naknadno pristigli 
nisu). 



Rektorica je takoñer napomenula da bi dekani morali biti upoznati s Tempus-projektima s njihovih 
fakulteta. Izrazila je zadovoljstvo što je ove godine predloženo više projekata jer su za Tempus 
osigurana značajna sredstva. 
Prorektorica za meñunarodnu suradnju podsjetila je da tematika projekata obuhvaća tri područja: 
jedno je institucionalni razvoj, drugo je upravljanje sveučilištem, a treće je razvoj kurikuluma. Svi 
projekti Sveučilišta u Zagrebu iz tih su područja. To ne znači da će ih europska komisija i odobriti – 
veću šansu imaju oni koji okupljaju više partnera, i tranzicijskih i europskih. 
A. Ružička je zamolila da se sljedeće godine prijedlozi počnu pripremati puno prije kako bi se 
pravodobno okupili partneri i projekt oblikovao. Zamolila je i da se Uredu za meñunarodnu suradnju 
dostavi po jedan kompletan primjerak svakog projekta. 
E. Lisac je napomenula da se projekt Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije ostvaruje s više 
partnera nego što je u tablici navedeno – podaci o tome odmah će se dostaviti Rektoratu. 
Tablica s popisom Tempus-projekata Sveučilišta u Zagrebu u 2002. priložena je ovom zapisniku i 
njegov je sastavni dio. 

 
*** 

 

2. Prijedlozi bilateralne suradnje Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica za meñunarodnu suradnju obrazložila je najprije zašto je ova točka proširena materijalom 
o meñunarodnoj misiji i politici Sveučilišta (The University of Zagreb – The International Mission and 
Policy). U kontekstu razvoja meñunarodne suradnje taj je dokument važan i bitno je da se svi dekani s 
njime upoznaju.Taj dokument ima i neposrednu vezu s popisom sveučilišta s kojima je Sveučilište u 
Zagrebu potpisalo ugovor o suradnji – iz napomena u popisu meñutim vidi se da se aktivno surañuje 
samo sa sedam sveučilišta. Već ugovorenu a neostvarivanu meñunarodnu suradnju treba potaknuti, 
oživjeti i unaprijediti. Podržat će se i sklapanje novih ugovora utvrde li se potrebe i mogućnosti takvih 
bilo nastavnih bilo istraživačkih suradnja. 
Ured za meñunarodnu suradnju nema jasnu predodžbu dokle seže sveučilišna (fakultetska i 
akademijska) suradnja i kojeg je opsega. Stoga je prorektorica najavila da će se Ured obratiti 
fakultetima s molbom da popune obrasce o svojoj meñunarodnoj suradnji u prošloj godini. (Sličan 
upitnik – dometnula je D. Bjegović - upravo su danas dobili neki fakulteti od Ministarstva znanosti i 
tehnologije. Prorektorica će pogledati o čemu je riječ, mogu li se naime informacije potrebne 
Sveučilištu iskoristiti iz tih upitnika da se ne bi ponavljao isti posao.) 
Prorektorica je još zamolila dekane da prema točkama dokumenta o meñunarodnoj misiji i politici 
Sveučilišta sastave fakultetsku misiju i viziju politike u tom području (pedesetak do sto riječi) te da uz 
to prilože – takoñer slijedeći točke tog sveučilišnog dokumenta - plan konkretnih aktivnosti u tome za 
sljedeće dvije godine. 
U raspravi su sudjelovali D. Bjegović, prorektorica, rektorica, Ž. Fink-Arsovski, J. Baloban, H. Sikirić, 
B. Radovančić i A. Ružička. 
Bilo je riječi o tome zašto Sveučilište nema podatke o meñunarodnoj fakultetskoj suradnji (suradnja 
često krene od fakulteta i na toj se razini ostvaruje, a da nema potrebe da preraste u sveučilišnu jer 
nema drugih zainteresiranih fakulteta za tu suradnju; to nepoznavanje rezultat je i zapravo 
neintegriranog Sveučilišta), o potpisivanju dogovorenog ugovora o suradnji s Moskovskim 
sveučilištem, potaknutim ugovorom o suradnji moskovskog Filološkog fakulteta s Filozofskim 
fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (svečano potpisivanje ugovora predviñeno je za Dan Sveučilišta, ali 
kako tamošnji rektor nije mogao doći, ugovor će se potpisati prigodom posjeta delegacije Grada 
Zagreba – u kojoj će biti i rektorica – Moskvi u veljači sljedeće godine), o ugovoru sa Peterburškim 
sveučilištem koji je, premda se suradnja ne ostvaruje, još uvijek na snazi (ugovor bi trebalo obnoviti), o 
kakvim sve oblicima meñunarodne meñufakultetske suradnje treba obavijestiti (o svakoj takvoj 
suradnji) i o tome vrijede li i dalje ugovori o meñusveučilišnoj odnosno meñufakultetskoj suradnji 
potpisani za bivše SFRJ (vrijede i dalje ako nisu u suprotnosti s javnim poretkom Republike Hrvatske i 
ako nastavljaju svoje djelovanje u skladu s pravilima o sukcesiji u meñunarodnim ugovorima). 
Rektorica je podsjetila da su u pripremljenom materijalu navedeni prijedlozi za potpisivanje sporazuma 
o suradnji sa: Sveučilištem Leopold Franz u Innsbrucku, Sveučilištem u Pečuhu, Comenius 
sveučilištem u Bratislavi, Sveučilištem u Ljubljani i Šleskim sveučilištem u Katovicama. Odbor za 
meñunarodnu suradnju Sveučilišta prihvatio je te prijedloge na sjednici 3. prosinca 2002. 
Fakulteti i akademije koji već surañuju s tim sveučilištima ili su zainteresirani za tu suradnju, 
nadovezala se prorektorica, podržali su potpisivanje tih sporazuma (više od pet za svako sveučilište), 
a dobrodošli su i drugi koji bi u toj suradnji vidjeli svoj interes. 

 



3. 100. obljetnica sporta na Sveučilištu u Zagrebu – donošenje odluka 
 
Nakon obrazloženja prorektora V. Jerolimova Senat je jednoglasno donio ovu 
  

O D L U K U 
 

I. 2003. godine obilježava se 100 godina sporta na Sveučilištu u Zagrebu. 
II. Obilježavanje 100. obljetnice sporta na Sveučilištu u Zagrebu organiziraju Rektorat Sveučilišta u 
Zagrebu i Hrvatski akademski športski klubovi "Mladost" Sveučilišta u Zagrebu. 
III. Za obilježavanje proslave obljetnice osnivaju se: 
a) Počasni odbor: akademik Andre Mohorovičić, prof. dr. sc. Miro Mihovilović, prof. dr. sc. Žarko 
Dolinar, Eugen Malinarić, Bogdan Tomašić, Pero Djetelić, prof. dr. sc. Tomislav Lovrić, Luka Bajakić, 
Josip Manolić, Josip Dokonal, prof. dr. sc. Branko Jeren, prof. dr. sc. Marijan Šunjić, prof. dr. sc. 
Zvonimir Šeparović, prof. dr. sc. Zdravko Hebel, Zulejka Tućan-Stefanini, Milka Babović, Zlatko 
Rukavina, Branka Batinić, Ante Marković, Radovan Lipovščak, Vicko Lučić, Ante Vrdoljak, Veljko 
Pribić, Godran Kožulj, Eldijana Aganović, Davorin Marčelja i dr. sc. Tugomir Krmpotić 
b) Organizacijski odbor: prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, 
predstavnik Poglavarstva grada Zagreba, prof. dr. sc. Damir Karlović, mr. sc. Zlatko Mateša, dr. sc. 
Viktor Fiolić, dr. sc. Mladen Vedriš, prof. dr. sc. Neven Mijat, prof. dr. sc. Dragan Milanović, Žarko 
Susić, Ivica Miočić Stošić, Domagoj Jelić, Pravomil Barin, Gordan Tomas, Bogomir Jambrošić, ðurña 
Fočić Šourek, Vlasta Maček, Josip Lucić, Miroslav Frangen, Branko Stanišić, Perica Bukić, Boro Stipić 
i Bojan Mijatović. 
c) Izvršni odbor: prof. dr. sc. Damir Karlović, predsjednik, Žarko Susić, dr. sc. Viktor Fiolić, prof. dr. 
sc. Neven Mijat, mr. sc. Marina Žagar, Vjeko Delimar, Duško Popović, Stevo Polojac, Zvonko Zemljić i 
Bojan Mijatović. 
IV. Organizacijsko-tehničke i financijske poslove obavljat će Tajništvo i računovodstvo Hrvatskih 
akademskih športskih klubova "Mladost" Sveučilišta u Zagrebu. 
V. Ovlašćuje se predsjednik HAŠK "Mladost" prof. dr. sc. Damir Karlović za potpisivanje financijske 
dokumentacije vezane uz obilježavanje 100. obljetnica športa na Sveučilištu u Zagrebu. 
VI. Za koordinatora poslova vezanih uz provedbu ove odluke za Sveučilište u Zagrebu imenuje se 
prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta u Zagrebu. 

 
*** 

 
Rektorica je napomenula da se ime Sveučilišta u Zagrebu veže uz HAŠK, ali se studenti ne mogu 
koristiti terenima "Mladosti". Predložila je da Odbor za šport pokrene razjašnjavanje tog pitanja. 
Prorektor V. Jerolimov se složio da se aktivnost Odbora za šport usmjeri i prema tome. Svoj program 
rada koji će uskoro donijeti Odbor će podastrijeti Senatu. Problema ima, ali je važnost športa u životu 
studenata i Sveučilišta neupitna i ti se problemi moraju razriješiti.  
O problemima Grañevinskog fakulteta radi osiguravanja prostora za nastavu tjelesne i zdravstvene 
kulture svojih studenata govorila je D. Bjegović. 
Rektorica je napomenula da je u sporazumu Sveučilišta i Grada Zagreba predviñen i razgovor o 
namjeni terena HAŠK-a "Mladost" i terena na Šalati za potrebe studenata. 

 
*** 

 
4. Ostalo 
 
a) Zakon o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
Prorektor A. Bjeliš obavijestio je da je nakon prošle sjednice Senata održana još jedna sjednica 
sveučilišnog Radnog povjerenstva na kojoj su iscrpno razmotrena neke otvorene teme vezane uz 
novu verziju Prijedloga zakona od 27. listopada. Nakon toga 26. studenoga ministru su prorektorica V. 
Vizek-Vidović, S. Krajcar i prorektor A. Bjeliš predstavili materijal koji su imali zadaću pripremiti. Na 
sastanku 26. studenoga, koji je sazvao ministar i kojem su prisustvovali članovi sveučilišnog Radnog 
povjerenstva i članovi povjerenstva bivšeg ministra H. Kraljevića, prorektor A. Bjeliš predstavio je 
materijal Sveučilišta u Zagrebu (taj je materijal upućen svim dekanima e-mailom pa nema potrebe 
posebno ga prepričavati), a prorektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. P. Lučin  izložio je stavove koji bi 
se mogli smatrati stavovima drugog radnog povjerenstva. U raspravi, u kojoj je sudjelovao i 
predstavnik Sindikata V. Ribić i nekoliko profesora, vidjelo se da ima odreñenih neslaganja, odreñenih 
suprotstavljenih razmišljanja, ali ministar je zaključio da se može ići dalje i shodno tome sazvao je 



prof. dr. sc. P. Lučina, prof. dr. sc. Ivu Josipovića s Pravnog fakulteta i A. Bjeliša na uži sastanak 9. 
prosinca. Nakon dužeg razgovora zamolio je da mu pomognu  pri redigiranju tekst, da razmotre sve 
primjedbe koje su pristigle i da do kraja vikenda pokušaju zajedno s njime dovesti taj tekst prijedloga 
zakona do forme koja bi za nj bila dovoljna da ga prezentira Vladi i uputi u daljnju proceduru.  
Radno povjerenstvo ocijenilo je da se ova ministrova verzija može smatrati konstruktivnim prijedlogom 
i dobrom podlogom za daljnji rad. Njime se omogućuje ostvarenje važnih općeprihvaćenih ciljeva, a to 
je integracija hrvatske znanosti i obrazovanja u europski prostor, implementacija bolonjskog sustava, 
povećanje efikasnosti, što naročito u zadnje vrijeme ministar često spominje kad govori o sadašnjem 
stanju znanosti i visokog obrazovanja, i konačno za naše sveučilište naročito važno: uspostava 
autonomije integriranog sveučilišta. Neka rješenja istaknuta su kao posebno dobra, meñu njima je 
svakako autonomija i fleksibilnost organizacije kojom se svakom sveučilištu i svakoj visokoškolskoj i 
znanstvenoj ustanovi omogućuje da u tome svojim statutom i ostalim aktima postigne optimum svoje 
organizacije. Prihvaća se pristup autonomnosti, pogotovo za visokoškolske ustanove – o tom je načelu 
posebno vodilo brigu sveučilišno Radno povjerenstvo i sveučilišna verzija zakonskog prijedloga. 
Predviña se uvoñenje dvaju nacionalnih tijela za strateške odluke o razvoju – jedno za visoko 
obrazovanje, a drugo za znanost, za koja se može očekivati da bi bila bitno nezavisnija od političkih 
mijena, prema tome i stabilnija. 
I na tom je sastanku a i u javnosti jedna od najkontroverznijih tema i dalje dilema je li ovaj 
deregulacijski pristup autonomiji i organizaciji sveučilišta bolji ili je bolje zakonom striktnije urediti ta 
pitanja te obvezati sveučilišta da se reorganiziraju na način kako bi to zakon predvidio. Pristup 
Sveučilišta u Zagrebu je jasan: svako bi sveučilište u Hrvatskoj iz principa autonomnosti i iz principa 
tradicije i aktualnog stanja u kojem ta sveučilišta jesu trebalo na vlastitu odgovornost i samostalno naći 
za sebe najbolja rješenja. Taj se problem zapravo svodi na pitanje pravne osobnosti. I na tom je 
sastanku dano jasno do znanja da to pitanje samo u sebi krije zamku crno-bijelog gledanja na stvari. 
Istaknuto je da Zakon o ustanovama i sam u mnogim svojim postavkama otvara mogućnost da se 
specijalnim zakonima za neke aktivnosti, neke segmente vezane uz ustanove razradi pitanje pravnih 
odnosa i dr. U tom smislu ovaj zakon treba biti specifičan i dati specifične opcije. Druga sveučilišta, 
posebno Osječko i Splitsko, podržavaju tezu da bi se striktno trebalo razriješti pitanje pravnih 
osobnosti i de facto ukinuti ikakvu pravnu osobnost fakulteta. 
Otvorena pitanja – bitne razlike ovog i sveučilišnog prijedloga, o kojima će se nastaviti ovih dana tražiti 
najbolja rješenja, jesu ova: 
-  kako uspostaviti nacionalno tijelo, ili njih dva, i njihov odnos s Agencijom 
-  organizacija sveučilišta, posebno pitanje "interaktivnog" tijela; sveučilišni prijedlog: sveučilišni savjet 
(struktura i zadaća, sastavljen od 1/3 predstavnika sveučilišta, 1/3 predstavnika vlasti i 1/3 
predstavnika lokalne samouprave); ministrov prijedlog: upravno vijeće sastavljeno od polovine članova 
sa sveučilišta a polovine iz društvene sredine – ono bi upravljalo sveučilištem 
-  osnivanje zajednice sveučilišta kao neke vrste nadustanove – prema čemu Sveučilište ima 
odreñene rezerve 
-  suradnja i odnos znanstvenih instituta i visokoobrazovnih institucija 
-  poglavlje V. zakona koje govori o financijama – ta tema ni u jednoj verziji zakona nije dovoljno 
razrañena pa bi dobrodošle sugestije i pomoć da se razjasne neke dileme ovdje prisutne 
Sveučilište je primilo, obavijestio je još prorektor A. Bjeliš, pet doprinosa raspravi o ovom prijedlogu 
zakona: kao rezultat širih rasprava na Veterinarskom fakultetu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu 
i Učiteljskoj akademiji, dopis dekana Arhitektonskog fakulteta – čini se da je to njegov autorski tekst, 
premda u to nije siguran, i prilog mr. sc. M. Petraka s Pravnog fakulteta o jednom vrlo specifičnom 
pitanju. 
D. Bjegović je napomenula da je i Grañevinski fakultet dostavio svoje mišljenje. J. Bertol – Vrček 
pojasnila je da dopis dekana Arhitektonskog fakulteta nije njegov autorski tekst, već mišljenje pravne 
službe Fakulteta, a šira rasprava o tome na dnevnom je redu sljedećeg Fakultetskog vijeća. 
U raspravi su sudjelovali: I. Vicković, A. Bjeliš, rektorica, F. Parać, J. Baloban i E. Lisac. 
Bilo je riječi o sastavu upravnog vijeća sveučilišta: polovina članova iz reda vlasti direktno je upletanje 
politike u poslove sveučilišta; čak je i u sveučilišnom prijedlogu sastava savjeta sveučilišta (1/3 sa 
sveučilišta,1/3 predstavnika lokalne samouprave i 1/3 vlasti) dan prevelik utjecaj politike na sveučilište. 
Sveučilišnim prijedlogom, napomenuto je, želi se postići jača interakcija sveučilišta i sredine u kojoj 
djeluje. Koncept pak upravnog vijeće pola-pola usmjeren je tome da se postigne jednaka razina 
sučeljavanja interesa politike i sveučilišta. Prema toj koncepciji predsjedatelj upravnog vijeća po 
službenoj je dužnosti rektor, jedan više od te polovine. Meñutim ako bi rektor bio predsjedatelj 
upravnog vijeća, ne bi bilo kompatibilno da bude i predsjedatelj senata. Sveučilišni prijedlog je bolji - 
ide za tim da pokaže da se sveučilište jasno opredjeljuje za to da jest otvoreno prema suradnji i 
dijalogu s drugima, da se neće zatvarati i da se ne boji te interakcije. 



Napomenuto je da je ovo što se upravo radi završni rad na prijedlogu zakona: ministar kani proslijediti 
prijedlog kako ga oblikuje ova tročlana radna skupina Vladi,  pa u saborsku proceduru – nema više 
vremena provoditi široke i dugotrajne rasprave. Naglašeno je da je taj zakon vrlo dobar kao polazište i 
da je utemeljen na sveučilišnom prijedlogu. I nakon što prijedlog uñe u proceduru donošenja zakona, 
taj se zakon neće donositi po hitnom postupku pa će biti prilike da Sveučilište i dalje iznosi svoje 
prijedloge. 
Senat je zatim obaviješten da DC organizira okrugli stol o prijedlogu zakona te je poziv za 
sudjelovanje uputio svim dekanima. Rektorica je napomenula da je odluka o sudjelovanju na tom 
skupu osobna odluka svakog dekana.  
Rektorica je zamolila da se sada kad se taj veliki posao ipak privodi kraju, unatoč velikom umoru, ne 
posustane u ovim posljednim koracima.  

 
* 
 

b) Studentski izbori 
Prorektor V. Jerolimov obavijestio je Senat da se studentski izbori – u skladu sa Zakonom o 
studentskom zboru – održavaju još od 20. studenoga. Uglavnom sve protječe u redu. Prigovora ima, 
oni su i očekivani, o njima raspravlja i odlučuje posebno sveučilišno povjerenstvo. Rezultati izbora još 
nisu potpuni jer se izbori negdje i ponavljaju. Odaziv studenata je malen. 
U raspravi su sudjelovali: rektorica, D. Jelić, F. Parać i V. Jerolimov. 
Napomenuto je da se u nas izborima odazvalo više studenata (oko 25%) nego prosječno u svijetu (15-
20%). Izraženo je zadovoljstvo provedenim izborima s obzirom na velik broj visokih učilišta i 
studenata, te u usporedbi s time s ipak malim brojem prigovora. 

 
* 
 

c) Rektorica je obavijestila dekane da je ove godine rektoričin dan petak, 27. prosinca.  
 
* 
 

d) Rektorica je obavijestila da je sve odbore i povjerenstva zamolila da pripreme svoje potprojekte o 
planu razvoja segmenta kojim se bave. Istodobno moli da i svaki fakultet i akademija izradi svoj 
cjeloviti strateški plan razvoja, i to za četverogodišnje razdoblje, dakle do kraja 2006. godine. Takve 
strateške planove imaju sva sveučilišta u svijetu – uz svoju misiju ona definiraju svoj cilj, razvoj, 
razvojne faze, korake koje će poduzeti i dr. Kao predložak za izradu takvog plana može poslužiti 
dokument Iskorak 2001, zapravo strateški plan razvoja Sveučilišta u Zagrebu. Taj je strateški plan bio 
podloga i programa koji je ponudila kao predloženica pri izboru za rektora Sveučilišta. Kako je u 
Senatu dvanaest novih dekana koji nisu sudjelovali u izboru rektora, niti su imali prilike upoznati se s 
programom rada koji je ponudila rektorica, a niti su čuli rektoričin nastupni govor, ti su dokumenti 
danas ponovno pripremljeni upravo za njih, ali su uručeni svima.  I ti bi tekstovi mogli poslužiti pri izradi 
strateških planova fakulteta i akademija. Rektorica je još napomenula da će velik dio posla izrade 
programa razvoja Sveučilišta pripasti sveučilišnim odborima i povjerenstvima i zamolila je dekane da 
podupru svoje profesore koji rade u tim sveučilišnim tijelima te da i sami uznastoje na dobroj 
komunikaciji izmeñu Sveučilišta – zapravo rektorskog tima – i svojih ustanova. Izrazila je nadu da će 
se uz predviñeni ubrzani tempo rada za neko vrijeme početi i ostvarivati ciljevi koje si je ova rektorska 
ekipa zacrtala. 
U razgovoru koji se potom poveo sudjelovali su: J. Baloban, rektorica, D. Bjegović, K. Galić, A. Bjeliš, 
I. Pejić i I. Vicković. 
Govorilo se o meñunarodnoj sveučilišnoj suradnji, o potrebi većeg sudjelovanja Sveučilišta u 6. 
programu (za Hrvatsku samo u području okoliša, zdravstva i energetike; prva informacija o tome uputit 
će se 17. prosinca, a sadržavat će i uvjete pod kojima se može sudjelovati u natječaju) – na koji nema 
dovoljno odziva premda će sve više biti nužno i nama sudjelovati na meñunarodnom, europskom 
tržištu projekata. Vanjske ponude treba maksimalno iskoristiti. Upozoreno je da o tim ponudama 
općenito nedostaju kvalitetne informacije te da bi s Ministarstvom znanosti i tehnologije trebalo 
dogovoriti drukčiji pristup tim mogućnostima. Aktivnosti su tolike da jedna osoba u Ministarstvu koja se 
time bavi ni uz najbolju volju ne može stići na sve skupove i još o tome obavještavati. 
Napomenuto je da ni znanstveni rad ni znanstveni projekti zapravo nisu u ingerenciji Sveučilišta, što bi 
valjalo promijeniti i čime će se ozbiljno pozabaviti Odbor za znanost i stručni i umjetnički rad, ali da bi 
to mogao, valja mu prikupiti potrebne podatke te za to moli svu pomoć fakulteta i akademija. 
Predloženo je i da se razmisli o mogućnosti osnivanja hrvatske fundacije poput Fulbrightove ili 



Humboldtove – u Hrvatsku bi se privukli postdoktorandi koji bi s Hrvatskom poslije surañivali na 
kvalitetno potpuno drugoj osnovi. Bilo je riječi i o znanstvenoj suradnji Plive, Sveučilišta i züriškog 
instituta ETH – fakulteti koji bi se mogli uključiti u tu suradnju zamoljeni su da se jave sa svojim 
inicijativama. U toj suradnji pomoći će i bivši studenti Sveučilišta koji tamo rade, ali kako se zasad zna 
samo za jednoga od njih, fakulteti su zamoljeni da obavijeste Rektorat o imenima tih osoba ako o tome 
imaju kakvih saznanja. Inicijative fakulteta očekuju se i za znanstvenu suradnju s Čileom, o čemu je 
bilo opširno riječi na prošloj sjednici Senata (popis mogućih projekata za takvu suradnju uputit će se 
dekanima e-mailom ovih dana). 

 
*** 

 
Rektorica je svima zahvalila na sudjelovanju u radu, podsjetila na 5. redovitu sjednicu Senata u utorak, 
17. prosinca 2002., i zaključila ovu sjednicu u 18 sati. 
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