
Z A P I S N I K 
1. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2002./2003. održane 15. 

listopada 2002. s početkom u 17 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. prorektor za poslovanje Sveučilišta prof. dr. sc. Tihomir Hunjak 
 

* 
 
5. dekanica Agronomskog fakulteta prof. dr. sc. Jasmina  Havranek 
6. prodekan Akademije dramske umjetnosti prof. Enes Midžić (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Vjerana  
    Zuppu) 
7. dekan Akademije likovnih umjetnosti prof. Zlatko Kauzlarić 
8. prodekanica Arhitektonskog fakulteta doc. dr. sc. Jasenka Bertol-Vrček (zamjenjuje dekana prof. dr.  
    sc. Ivana Jurasa) 
9. dekan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta  prof. dr. sc. Branko Radovančić  
10. dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr. sc. Ivan Lovrinović 
11. dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva prof. dr. sc. Mladen Kos 
12. prodekan Fakulteta političkih znanosti doc. dr. sc. Zoran Kurelić (zamjenjuje dekana prof. dr. sc.  
      Zvonka Posavca) 
13. prodekanica Fakulteta prometnih znanosti prof. dr. sc. Gordana Štefančić (zamjenjuje dekana prof.  
      dr. sc. Alojza Brkića) 
14. dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje prof. dr. sc. Tonko Ćurko 
15. dekan Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta prof. dr. sc. Mladen Biruš 
16. prodekan Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Miljenko Jurković (zamjenjuje dekana prof. dr. sc.  
      Nevena Budaka) 
17. prodekan Geodetskog fakulteta prof. dr. sc. Nedjeljko Frančula (zamjenjuje dekana prof. dr. sc.  
      Tomislava Bašića) 
18. dekanica Geotehničkog fakulteta prof. dr. sc. Vlasta Szavits-Nossan 
19. dekanica Grañevinskog fakulteta prof. dr. sc. Dubravka Bjegović 
20. dekanica Grafičkog fakulteta prof. dr. sc. Lucija Kaštelan-Kunst 
21. dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta prof. dr. sc. Josip Baloban 
22. dekan Kineziološkog fakulteta prof. dr. sc. Mato Bartoluci 
23. prof. dr. sc. Zdravko Lacković s Medicinskog fakulteta (zamjenjuje dekana prof. dr. sc. Borisa  
      Labara) 
24. dekan Metalurškog fakulteta prof. dr. sc. Josip Črnko 
25. dekan Muzičke akademije prof. Frano Parać 
26. dekan Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Davor Krapac 
27. dekan Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Branko Tripalo 
28. dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta prof. dr. sc. Ivan Vicković 
29. dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta prof. dr. sc. Zdenko Krištafor 
30. dekan Stomatološkog fakulteta prof. dr. sc. Vlado Carek 
31. dekan Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Zvonko Seletković 
32. dekan Tekstilno-tehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Dubravko Rogale 
33. dekan Učiteljske akademije prof. dr. sc. Mile Silov  
34. dekan Veterinarskog fakulteta prof. dr. sc. Zdenko Makek 

 
* 
 

35. predsjednik Studentskog zbora Domagoj Jelić, student  
36. zamjenik predsjednika Studentskog zbora Nikola Rošić, student 
37. član Predsjedništva Studentskog zbora Mile Matić, student  
38. član Predsjedništva Studentskog zbora Zvonko Zemljić, student 
 



Odsutni članovi: 
 
39. dekanica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije prof. dr. sc. Jasenka Jelenčić 
40. prodekanica Fakulteta organizacije i informatike doc. dr. sc. Blaženka Divjak 
41. član Predsjedništva Studentskog zbora Hrvoje Grujić, student 
42. član Predsjedništva Studentskog zbora Luka Ivandić, student 
 

* 
 
Sjednici još prisustvuju: 
 
- dr. sc. Pavo Barišić, obnašatelj dužnosti voditelja Hrvatskih studija 
- prof. dr. sc. Anto Mišić, dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove 
- izvjestitelji povjerenstava za izbor umirovljenih redovitih profesora u počasno zvanje professor  
  emeritus: 

- prof. dr. sc. Jakša Barbić 
- prof. dr. sc. Mate Babić 
- prof. dr. sc. Branimir Šverko 
- prof. dr. sc. Vjekoslav Miličić 
- prof. dr. sc. Stjepan Gračan 
- prof. dr. sc. Josip Marušić 

- izvjestitelj o novom poslijediplomskom znanstvenom studiju ekonomske analize na Ekonomskom  
  fakultetu prof. dr. sc. Vojmir Franičević  
- iz stručne službe Rektorata: 
      - akademska tajnica Olga Šarlog-Bavoljak, dipl. iur. 
      - Maja Graf 
 

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

*** 
 
Na početku 1. sjednice Senata u ak. god. 2002./2003., prvoj u 334. godini Sveučilišta u Zagrebu, 
rektorica je pozdravila sve prisutne, a posebno nove dekane: dekana Ekonomskog fakulteta prof. dr. 
sc. Ivana Lovrinovića, dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstva prof. dr. sc. Mladena Kosa, 
dekana Fakulteta političkih znanosti prof. dr. sc. Zvonka Posavca – kojeg danas zamjenjuje prodekan 
doc. dr. sc. Zoran Kurelić, dekana Fakulteta strojarstva i brodogradnje prof. dr. sc. Tonka Ćurka, 
dekanicu  Geotehničkog fakulteta prof. dr. sc. Vlastu Szavits-Nossan, dekanicu Grañevinskog 
fakulteta prof. dr. sc. Dubravku Bjegović, dekana Muzičke akademije prof. Franu Paraća, dekana 
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta prof. dr. sc. Ivana Vickovića, dekana Šumarskog fakulteta prof. 
dr. sc. Zvonka Seletkovića, dekana Tekstilno-tehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Dubravka Rogalea i 
dekana Učiteljske akademije prof. dr. sc. Milu Silova. Pozdravila je i dekane koji su ponovno izabrani u 
drugom mandatu: dekana Akademije dramske umjetnosti prof. dr. sc. Vjerana Zuppu – kojeg danas 
zamjenjuje prodekan prof. Enes Midžić, dekana Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Nevena Budaka – 
kojeg danas zamjenjuje prodekan prof. dr. sc. Miljenko Jurković, dekana Medicinskog fakulteta prof. 
dr. sc. Borisa Labara – kojeg danas zamjenjuje prof. dr. sc. Zdravko Lacković. Pozdravila je potom 
izvjestitelje povjerenstava za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus: prof. dr. sc. 
Jakšu Barbića, prof. dr. sc. Matu Babića, prof. dr. sc. Branimira Šverka, prof. dr. sc. Vjekoslava 
Miličića, prof. Stjepana Gračana i prof. dr. sc. Josipa Marušića te izvjestitelja o poslijediplomskom 
znanstvenom studiju ekonomske analize prof. dr. sc. Vojmira Franičevića s Ekonomskog fakulteta. 
Zatim je predložila dopunu dnevnog reda navedenog u pozivu za sjednicu novom točkom: Davanje 
suglasnosti na sklapanje ugovora za rekonstrukciju zgrade Sveučilišnog računskog centra. Senat je 
prijedlog prihvatio te je za ovu sjednicu utvrdio ovaj 
  

d n e v n i   r e d : 
  

1. Izbor u počasno zvanje professor emeritus 
2. Izvršenje odluka i prihvaćanje zapisnika 20. sjednice Senata u ak. god. 2001./2002. održane  
    16. i 17. rujna 2002. 



3. Obavijesti 
4. Izbori: 
    1. Davanje suglasnosti na izbor umjetnika u znanstveno-nastavna zvanja 
    2. Potvrñivanje izbora u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora 
    3. Potvrñivanje izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora na vrijeme od pet  
        godina 
5. Izbor povjerenstava i odbora 
6. Nastava i studenti 
    1. Analiza upisa na visoka učilišta Sveučilišta u Zagrebu u I. godinu studija ak. god.  
        2002./2003. 
    2. Odluka o dopuni naziva dodiplomskog studija restauriranje umjetnina - prijedlog  
        Akademije likovnih umjetnosti 
    3. Proglašenje ak. god. 2002./2003. Godinom studenata s invaliditetom i studenata s  
        posebnim potrebama 
7. Poslijediplomski studiji 
    1. Pokretanje postupka prihvaćanja nastavnog plana i programa novog poslijediplomskog  
         znanstvenog studija ekonomske analize na Ekonomskom fakultetu 
    2. Prihvaćanje obnovljenog nastavnog plana i programa poslijediplomskog studija tehničko- 
        tehnoloških sustava u prometu i transportu - stručnog i znanstvenog - na Fakultetu  
        prometnih znanosti i raspis natječaja za upis 
    3. Obavijesti 
8. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija 
9. Meñunarodna suradnja 
10. Nostrifikacije 
11. Znanstveno-nastavna literatura 
12. Donošenje odluke o Nagradi "Fran Bošnjaković" 
13. Davanje suglasnosti na odluku o izboru dekana Akademije dramske umjetnosti i Muzičke  
      akademije Sveučilišta u Zagrebu 
14. Davanje suglasnosti na potpisivanje ugovora za rekonstrukciju zgrade Sveučilišnog  
      računskog centra 
15. Ostalo 

 

*** 

 

1. Izbor u počasno zvanje professor emeritus 

 

I. Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova Senat je na sjednici 14. svibnja 2002. 
imenovao Povjerenstvo za predlaganje dodjele počasnog zvanja professor emeritus  dr. sc. Nikoli 
Gavelli, red. prof. Pravnog fakulteta, u miru, u sastavu: dr. sc. Jakša Barbić, red. prof. Pravnog 
fakulteta, predsjednik, i članovi: akademik Vladimir Ibler, red. prof. Pravnog fakulteta, u miru, dr. sc. 
Petar Klarić, red. prof. Pravnog fakulteta i sudac Ustanvog suda RH, dr. sc. Krešimir Sajko, red. prof. 
Pravnog fakulteta, i dr. sc. Petar Simonetti, red. prof. Pravnog fakulteta u Rijeci. Prijedlog je u ime 
Povjerenstva obrazložio predsjednik prof. dr. sc. Jakša Barbić. 
Senat je prihvatio prijedlog i jednoglasno donio ovu  

 
O D L U K U 

 
Prof. dr. sc. Nikola Gavella, umirovljeni redoviti profesor Pravnog  fakulteta, izabire se u 
počasno zvanje professor emeritus. 

 
* 
 

II. Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova Senat je na sjednici 14. svibnja 2002. 
imenovao Povjerenstvo za predlaganje dodjele počasnog zvanja professor emeritus prof. dr. sc. 
Božidaru Jelčiću, red. prof. Pravnog fakulteta, u miru, u sastavu: dr. sc. Mate Babić, red. prof. 
Ekonomskog fakulteta, predsjednik, i članovi: dr. sc. Jakša Barbić, red. prof. Pravnog fakulteta, 
akademik Adolf Dragičević, red. prof. Pravnog fakulteta, u miru, dr. sc. Olivera Lončarić-Horvat, red. 
prof. Pravnog fakulteta, i dr. sc. Vlatko Mileta, red. prof. Fakulteta političkih znanosti. Prijedlog je u ime 
Povjerenstva obrazložio predsjednik prof. dr. sc. Mate Babić. 



Senat je prihvatio prijedlog i jednoglasno donio ovu  
 

O D L U K U 
 

Prof. dr. sc. Božidar Jelčić, umirovljeni redoviti profesor Pravnog fakulteta, izabire se u 
počasno zvanje professor emeritus. 
 

* 
 

III. Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova Senat je na sjednici 14. svibnja 2002. 
imenovao Povjerenstvo za predlaganje dodjele počasnog zvanja professor emeritus prof. dr. sc. 
Borisu Petzu, red. prof. Filozofskog fakulteta, u miru, u sastavu: dr. sc. Branimir Šverko, red. prof. 
Filozofskog fakulteta, predsjednik, i članovi: dr. sc. Vladimir Kolesarić, red. prof. Filozofskog fakulteta, 
dr. sc. Mirjana Krizmanić, red. prof. Filozofskog fakulteta, dr. sc. Silvija Szabo, red. prof. Filozofskog 
fakulteta, u miru, i dr. sc. Katica Lacković-Grgin, red. prof. Filozofskog fakulteta u Zadru. Prijedlog je u 
ime Povjerenstva obrazložio predsjednik prof. dr. sc. Branimir Šverko. 
Senat je prihvatio prijedlog i jednoglasno donio ovu  

 
O D L U K U 

 
Prof. dr. sc. Boris Petz, umirovljeni redoviti profesor Filozofskog fakulteta, izabire se u 
počasno zvanje professor emeritus. 

 
* 
 

IV. Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova Senat je na sjednici 14. svibnja 2002. 
imenovao Povjerenstvo za predlaganje dodjele počasnog zvanja professor emeritus prof. dr. sc. 
Krunoslavu Pranjiću, red. prof. Filozofskog fakulteta, u miru, u sastavu: dr. sc. Ivo Pranjković, red. 
prof. Filozofskog fakulteta, predsjednik, i članovi: akademik Ivo Frangeš, red. prof. Filozofskog 
fakulteta, u miru, i dr. sc. Vjekoslav Miličić, red. prof. Pravnog fakulteta. Prijedlog je u ime Povjerenstva 
obrazložio prof. dr. sc. Vjekoslav Miličić. 
Senat je prihvatio prijedlog i jednoglasno donio ovu  

 
O D L U K U 

 
Prof. dr. sc. Krunoslav Pranjić, umirovljeni redoviti profesor Filozofskog fakulteta, izabire se u 
počasno zvanje professor emeritus. 

 
* 
 

V. Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova Senat je na sjednici 14. svibnja 2002. 
imenovao Povjerenstvo za predlaganje dodjele počasnog zvanja professor emeritus akademiku 
ðuri Sederu, red. prof. Akademije likovnih umjetnosti, u miru, u sastavu: akademik Miroslav Begović, 
red. prof. Arhitektonskog fakulteta, u miru, predsjednik, i članovi: akademik Ante Vulin, red. prof. 
Arhitektonskog fakulteta, dr. sc. Igor Fisković, red. prof. Filozofskog fakulteta, Stjepan Gračan, red. 
prof. Akademije likovnih umjetnosti, i Zlatko Keser, red. prof. Akademije likovnih umjetnosti. Prijedlog 
je u ime Povjerenstva obrazložio prof. Stjepan Gračan. 
Senat je prijedlog prihvatio i jednoglasno donio ovu  

 
O D L U K U 

 
Akademik ðuro Seder, umirovljeni redoviti profesor Akademije likovnih umjetnosti, izabire se u 
počasno zvanje professor emeritus. 

 
* 
 

VI. Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñenje kadrova Senat je na sjednici 14. svibnja 2002. 
imenovao Povjerenstvo za predlaganje dodjele počasnog zvanja professor emeritus dr. sc. 
Stanislavu Tedeschiju, red. prof. Grañevinskog fakulteta, u sastavu: dr. sc. Josip Marušić, red. prof. 
Grañevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik, i članovi: dr. sc. Vinko Jović, red. prof. 



Grañevinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, dr. sc. Zorko Kos, professor emeritus Grañevinskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, dr. sc. Jure Margeta, red. prof. Grañevinskog fakulteta Sveučilišta u 
Splitu, i dr. sc. Marko Pršić, red.a prof. Grañevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prijedlog je u 
ime Povjerenstva obrazložio predsjednik prof. dr. sc. Josip Marušić. 
Senat je prijedlog prihvatio i jednoglasno donio ovu  

 
O D L U K U 

 
Prof. dr. sc. Stanislav Tedeschi, umirovljeni redoviti profesor Grañevinskog fakulteta, izabire se 
u počasno zvanje professor emeritus. 

 
*** 

 

2. Izvršenje odluka i prihvaćanje zapisnika 20. sjednice Senata u ak. god. 2001./2002. održane 
16. i 17. rujna 2002. 

 

Sve odluke i zaključci, obavijestila je rektorica, administrativno su provedeni.  
M. Jurković je u ime N. Budaka zamolio da se ispravi drugi dio predzadnje rečenice njegova izlaganja, 
str. 9 zapisnika. Pročitao je kako ispravljena rečenica treba glasiti. 
Drugih primjedaba na zapisnik nije bilo. 
 
Z a k l j u č e n o   j e  : 
 
Prihvaća se zapisnik 20. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2001./2002. održane 16. i 
17. rujna 2002., s time da se ispravi drugi dio predzadnje rečenice izlaganja N. Budaka na str. 9 
zapisnika, dolje, tako da ispravljena rečenica glasi: "Nelogičnost situacije je u tome što sveučilište 
može odreñivati kvote na studijima za osobne potrebe kakve želi, iako time Ministarstvu stvara 
financijske obveze, jer su i tako upisani studenti redoviti studenti sa svim studentskim pravima." 

 
*** 

 
3. Obavijesti 
 
Rektorica je iznijela ove obavijesti: 
1. Predloženi i prihvaćeni dnevni red današnje sjednice Senata uobičajeni je sadržaj rada Senata – te 
su točke istovjetne na svim sjednicama, samo se, naravno, njihov sadržaj mijenja. Opisala je s 
nekoliko riječi svaku od tih točaka te je time zapravo rekla čime se Senat na svojim sjednicama bavi. 
Spomenula je posebna povjerenstva koja za Senat pripremaju pojedine točke dnevnog reda, a 
posebno i Odbor za poslovanje koji priprema poslovodne odluke koje Senat mora donositi nakon što 
je ukinuto sveučilišno Upravno vijeće. Zamolila je dekane da razmisle koga bi izmeñu sebe predložili – 
iz svakog znanstvenog područja po jednu osobu – u Odbor za poslovanje u idućem mandatu.  
2. Dana 6. studenoga svečana je sjednica Senata u povodu Dana Sveučilišta. Trajat će dva dana: 5. i 
6. studenoga. U utorak, 5. studenoga, položit će se vijenac preminulim studentima i profesorima 
Sveučilišta u Zagrebu na Mirogoju kod središnjeg križa u Aleji poginulih branitelja – to je već 
višegodišnji običaj. Poslijepodne istoga dana u auli Sveučilišta priredit će se primanje za umirovljene 
profesore Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2001./2002. i tom će im se prigodom predati spomen-
medalja Sveučilišta. Drugoga dana, u srijedu, 6. studenoga, s početkom u 11 sati, održat će se 
svečana sjednica Senata, kojom će se prigodom dodijeliti počasna zvanja professor emeritus 
Sveučilišta u Zagrebu dvanaestorici umirovljenih profesora, povelja i spomen-medalja za dugogodišnji 
rad predsjednicima dvaju sveučilišnih povjerenstava i Nagrada Frana Bošnjakovića za 2002. godinu. 
Poslijepodne istoga dana u auli Sveučilišta održat će se – u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu i 
Sveučilišta u Innsbrucku koji su vršnjaci jer su oba osnovana 1669. godine – okrugli stol: Kroatisch-
österreische Sprach- und Literaturbeziehungen. 
O tom je okruglom stolu nekoliko riječi rekao organizator toga skupa M. Jurković. 
3. Članovima Senata uručena je obavijest u obliku prospekta European University Association: EUA at 
a glance – to je opis djelatnosti na koje se usredotočila Europska rektorska konferencija. Ta je 
obavijest važna jer su o njoj podaci o projektima koji su zanimljivi i Sveučilištu u Zagrebu. Moli dekane 
da o tome izvijeste na svojim fakultetima. Tempo kojim europska sveučilišta ostvaruju zajednički 



zamišljene projekte takav je da je danas već Europa u tome daleko odmakla od nas premda smo 
krenuli gotovo istodobno. 
4. U Splitu je 4.-5. listopada održana Tempus radionica projekta Development of Quality Assurance 
System ih Higher Education kojeg je Sveučilište u Zagrebu koordinator. Osim predstavnika svih četiriju 
hrvatskih sveučilišta, Ministarstva znanosti i tehnologije i Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu, u 
radionici su sudjelovali i predstavnici sveučilišta iz Leuvena, Barcelone i Beča te predstavnici 
europskih nacionalnih vijeća za visoku naobrazbu iz Finske i Belgije. 
5. Dana 25. rujna 2002. održan je Rektorski zbor, zadnji na Sveučilištu u Rijeci na kojem mu je bilo 
sjedište u protekloj akademskoj godini. Ove akademske godine sjedište Rektorskog zbora ponovno je 
na Sveučilištu u Zagrebu. 
6. U Bruxellesu je održan sastanak EUA Joint Master Pilot Project. Rektorica je izabrana u vijeće tog 
projekta u kojem sudjeluje 65 europskih sveučilišta radi organiziranja i izvoñenja zajedničkih 
doktorskih i magistarskih studija – ta sveučilišta traže partnere za taj zajednički pothvat. Moli dekane 
da o tome razmisle, osobito vezano uz razvoj fakultetskih kurikula, budući da u nas – suprotno od 
europske prakse - gotovo svaki fakultet, svaki odsjek pa čak i svaki profesor imaju svoje 
poslijediplomske studije. Rektorica je obećala da će ubuduće, kad god bude riječ o nekom takvom 
važnom sastanku u Europi globalnog karaktera, s obzirom na politiku visokog školstva i sveučilišta, 
svim dekanima redovito dostavljati sav relevantni materijal. I dosad se o takvim značajnim 
meñunarodnim dogañajima obavještavalo dekane na sjednicama Senata. Ali te obavijesti nisu 
dospijevale do zainteresiranih pojedinaca i na tome je sve stalo. Ne bi trebalo da tako bude i dalje. 
Nužno je da se takve bitne informacije šire i da se operacionaliziraju, nužno je da na tome rade 
zainteresirani pojedinci. 
D. Bjegović je predložila da se takve obavijesti dostavljaju dekanima e-mailom, a da se dekani 
pobrinu da ih prema svojim tehničkim mogućnostima proslijede dalje unutar svoje kuće kome ocijene 
da treba. Rektorica se s time složila. 
7. Meñu pisanim materijalom pripremljenim danas za dekane jest i obavijest vezana uz Šesti program. 
Rektorica je zamolila dekane da i tome posvete pozornost. 
8. Rektorica je podsjetila dekane da se u Dubrovniku od 18. do 24. listopada održava radionica u 
organizaciji Sveučilišta u Zagrebu posvećena internacionalizaciji visokog obrazovanja. Zamolila je 
dekane da iz svoje institucije upute na radionicu po jednu osobu  - dosad se javilo 18 kandidata, više 
iz Splita, Osijeka i Rijeke nego iz Zagreba. 
Prorektor A. Bjeliš obavijestio je da je osmeročlano povjerenstvo Europske asocijacije za edukaciju u 
području veterine (za evaluaciju nastave, praktičnog rada i klinika) posjetilo Veterinarski fakultet. 
Nakon višednevnog boravka na fakultetu posjetili su Rektorat i u zanimljivom i korisnom razgovoru s 
prorektorima za nastavu i za znanost iznijeli svoj preliminarni izvještaj o utiscima. Potpuni izvještaj 
uslijedit će uskoro, a potom slijedi uobičajena procedura preko edukacijskog povjerenstva te 
asocijacije i upućivanje izvještaja godišnjoj skupštini 2003. u završnom obliku. Tako je Veterinarski 
fakultet, uz Stomatološki i Agronomski, treći naš fakultet koji je inicirao i organizirao takvu vizitaciju. To 
su dobri poticaji i za druge fakultete jer se našim sudjelovanjem u takvim asocijacijama mogu brže i 
bolje za nas riješiti neka pitanja. 
Z. Makek je zahvalio prorektorima A. Bjelišu i V. Jerolimovu koji su u Rektoratu primili taj vizitacijski 
tim. Vizitacija je trajala sedam dana. Drago mu je da je o tome obaviješten Senat. 
Rektorica je, glede provedenih vizitacija na pojedinim fakultetima, odala priznanje tim fakultetima što 
su otvorili svoja vrata i podastrijeli na uvid svoj rad vanjskim evaluatorima. Isto su to već učinili još i 
Muzička akademija i Farmaceutsko- biokemijski fakultet. Spremna je svima dati detaljne upute i o 
potrebama i o koristima takve meñunarodne evaluacije, nužne želi li se fakultet ozbiljno uključiti u 
meñunarodnu suradnju. 
Na pitanje D. Bjegović rektorica je detaljnije govorila o evaluacijama i akreditacijama, o institucijskoj 
evaluaciji Sveučilišta u Zagrebu i o koristima takvih evaluacija, osobito za fakultete, što se vidi i iz ovog 
zadnjeg prelimirarnog izvješća vizitacijskog povjerenstva na Veterinarskom fakultetu, o čemu je 
govorio i prorektor A. Bjeliš. 
V. Carek je govorio o iskustvima Stomatološkog fakulteta koji je prošao i nacionalnu i meñunarodnu, 
europsku vizitaciju Europske udruge stomatoloških fakulteta. 
Prorektor A. Bjeliš obavijestio je još da je 3. i 4. listopada u Strasbourgu predstavljao akademsku 
zajednicu Hrvatske na plenarnoj sjednici Glavnog odbora za visoko obrazovanje i istraživanje Vijeća 
Europe. Raspravljalo se o Bolonjskoj deklaraciji i njezinoj implementaciji te o pripremama za aktivnosti 
u idućoj godini, pogotovo o sastancima u Grazu i sastanku europskih ministara znanosti i obrazovanja 
u Berlinu. Tema koju je posebno zapazio i smatra da će uskoro doći do punog izražaja jest uloga 
istraživanja na sveučilištima i na visokoškolskim institucijama i povezivanje istraživanja s doktorskim 
studijem. Detaljne informacije dostavit će dekanima e-mailom. 



Drugi dogañaj kojem je prisustvovao kao prorektor bile su aktivnosti vezane uz otvaranje novog 
istraživačkog instituta Plive. Dana 12. listopada održan je znanstveni forum Plive – pozdravio ga je u 
ime Sveučilišta i iznio viñenje Sveučilišta o suradnji s Plivom i uopće s istraživačkim institutima, 
pogotovo onima iz proizvodnje. Na Senatu je pak zamolio fakultete koji djeluju u tom području da 
pokušaju ohrabriti sve koji mogu potaknuti inicijative za takvu suradnju. Iznio je podatke o sredstvima 
koje je Pliva uložila i u zgradu i u opremu (uz pomoć kredita) i koja godišnje ulaže u projekte. 
Rektorica je na kraju podsjetila dekane na pismo – priloženo je i u dodatnom materijalu za sjednicu – 
kojim ih je zamolila da Uredu za meñunarodnu suradnju Sveučilišta dostave ažurirane podatake o 
fakultetima i akademijama radi pripreme publikacije za strane studente Information Package. 

 
* 
 

Senat je obavijesti rektorice, prorektora A. Bjeliša i V. Careka primio na znanje. 
 

*** 
 
4. Izbori 
 
Ovu točku vodio je i ujedno izvještavao o prijedlozima Odbora za evidenciju kadrova prorektor za 
nastavu i studente V. Jerolimov. 
a) Davanje suglasnosti na izbor umjetnika u znanstveno-nastavna zvanja 
Na prijedlog Odbora za evidenciju kadrova Senat je jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Daje se suglasnost na izbor ovih umjetnika u znanstveno-nastavna zvanja: 
1. Krešimira Lazara u znanstveno-nastavno zvanje docenta na vrijeme od pet godina. Izbor je 
proveden na Muzičkoj akademije, polje glazbene umjetnosti – violončelo. 
2. Davora Reba u znanstveno-nastavno zvanje docenta na vrijeme od pet godina. Izbor je proveden 
na Muzičkoj akademiji, polje glazbene umjetnosti – klarinet. 

 
* 
 

b) Potvrñivanje izbora u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora 
Na prijedlog Odbora za evidenciju i unapreñivanje 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. Jurja Bakrana, Filozofski fakultet, područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlja 
2. dr. sc. Nade Grujić, Filozofski fakultet, područje humanističkih znanosti, polje povijesti umjetnosti  
3. dr. sc. Vinka Ivušića, Fakultet strojarstva i brodogradnje, područje tehničkih znanosti, polje 
strojarstva 
4. dr. sc. Rudolfa Lončarića, Grañevinski fakultet, područje tehničkih znanosti, polje grañevinarstva  
5. dr. sc. Cvjetka Milanje, Filozofski fakultet, područje humanističkih znanosti, polje znanosti o 
književnosti 
6. dr. sc. Josipa Petraša, Grañevinski fakultet, područje tehničkih znanosti, polje grañevinarstva  

 
* 
 

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 u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora na vrijeme  
od pet godina: 
1. dr. sc. Nevena Budaka, Filozofski fakultet, područje humanističkih znanosti, polje povijesti 



2. dr. sc. Franje Cajnera, Fakultet strojarstva i brodogradnje, područje tehničkih znanosti, polje 
strojarstva 
3. dr. sc. Marijana Cergolja, Veterinarski fakultet, područje biomedicinskih znanosti, polje veterinarske 
medicine 
4. dr. sc. Vesne Kropar-Vančina, Grafički fakultet, područje tehničkih znanosti, polje grafičke 
tehnologije  
5. dr. sc. Miljenka Matha, Fakultet strojarstva i brodogradnje, područje tehničkih znanosti, polje 
strojarstva 
6. dr. sc. Zdravke Matišić, Filozofski fakultet, područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlja 
7. dr. sc. Vlade Pandžića, Filozofski fakultet, područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlja 
8. dr. sc. Kornelije Špoljar, Učiteljska akademija, područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti 
9. dr. sc. Antuna Tomaškovića, Veterinarski fakultet, područje biomedicinskih znanosti, polje 
veterinarske medicine 

 
*** 

 
5. Izbor povjerenstava i odbora  
 
Rektorica se najprije ispričala što zbog utvrñivanja prijedloga gotovo do pred samu sjednicu prijedlog 
nije pripremljen i pismeno. Riječ je meñutim o tri tijela te će Senat moći odlučivati i prema usmenom 
prijedlogu.  
Sve predložene članove tih tijela predložili su njihovi fakulteti. 
Rektorica je najprije obavijestila da je – u skladu sa Statutom Sveučilišta - imenovala posebno 
Povjerenstvo za preustroj i razvoj sveučilišnih studija – to je povjerenstvo, na što je ovlaštena 
Statutom, sastavila prema osobnoj procjeni tako da u njemu budu zastupljena sva područja znanosti i 
da ga čine članovi s dosadašnjim vlastitim velikim radom upravo na tim područjima i s dragocjenim 
iskustvom.  
U Povjerenstvo za preustroj i razvoj sveučilišnih studija Sveučilišta u Zagrebu rektorica je 
imenovala: 
1. prof. dr. sc. Nadu Čikeš, Medicinski fakultet, za područje biomedicine i zdravstva 
2. prof. dr. sc. Jasminu Havranek, Agronomski fakultet, za područje biotehničkih znanosti 
3. prof. dr. sc. Branka Jerena, Fakultet elektrotehnike i računarstva, za područje tehničkih znanosti 
4. prof. dr. sc. Sinišu Rodina, Pravni fakultet,za područje društvenih znanosti 
5. prof. dr. sc. Vedranu Spajić-Vrkaš, Filozofski fakultet, za područje humanističkih znanosti 
6.prof. dr. sc. Veru Turković, Akademija likovnih umjetnosti, za umjetničko područje 
7. prof. dr. sc. Ivana Vickovića, Prirodoslovno-matematički fakultet, za područje prirodnih znanosti 
8. prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša, prorektora za znanost i razvoj Sveučilišta  – koordinator 
9. prof. dr. sc. Vjekoslava Jerolimova, prorektora za nastavu i studente Sveučilišta – koordinator 
Stručne suradnice Povjerenstva su Višnja Milaković, prof., i  Arijana Mihalić, dipl. ing. 
Predsjednika Povjerenstva izabrat će članovi na konstituirajućoj sjednici koju sazivaju i vode do izbora 
predsjednika koordinatori. 
Mandat članova Povjerenstva traje do opoziva.  

 
* 
 

Senat se složio s imenovanjem ovoga povjerenstva i s njegovim sastavom. 
 
* 
 

Zatim je rektorica predložila sastav triju sveučilišnih tijela. 
Nakon što je odgovorila na nekoliko pitanja o predloženicima, Senat je njezin prijedlog prihvatio i 
jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

o imenovanju članova sveučilišnih tijela 
 

I. U Odbor za znanstveni, stručni i umjetnički rad Sveučilišta u Zagrebu imenuju se: 
1. prof. dr. sc. Marija Kaštelan-Macan, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
2. doc. dr. sc. Blaženka Divjak, Fakultet organizacije i informatike 
3. prof. dr. sc. Rudolf Gregurek, Medicinski fakultet 



4. prof. dr. sc. Karlo Kraus, Muzička akademija 
5. prof. dr. sc. Marijan Jakubin, Učiteljska akademija 
6. prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno-matematički fakultet 
7. prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prorektor za znanost i razvoj Sveučilišta, koordinator 
8. student 
Stručni suradnik Odbora je Arijana Mihalić, dipl. ing. 
II. Predsjednika Odbora izabrat će članovi izmeñu sebe na konstituirajućoj sjednici. Konstituirajuću 
sjednicu Odbora sazvat će prorektor za znanost i razvoj Sveučilišta, kao koordinator, i voditi je do 
izbora predsjednika 
III. Mandat članova Odbora traje do opoziva. 

 
* 
 

I. U Odbor za osiguravanje kvalitete imenuju se: 
1. prof. dr. sc. Josipa Bašić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta 
2. prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat s Pravnog fakulteta 
3. prof. dr. sc. Vesna Gjurñević-Kantura s Veterinarskog fakulteta 
4. prof. Joško Marušić s Akademije likovnih umjetnosti 
5. prof. dr. sc. Mladen Andrassy s Fakulteta strojarstva i brodogradnje 
6. prof. dr. sc. Vjeran Hari s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 
7. prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prorektor za znanost i razvoj Sveučilišta, koordinator 
8. prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, rektorica, koordinatorica 
II. Predsjednika Odbora izabrat će članovi izmeñu sebe na konstituirajućoj sjednici. Rektorica će 
sazvati Odbor na konstituirajuću sjednicu. 
III. Mandat članovima Odbora traje do opoziva. 

 
* 
 

I. U Povjerenstvo za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti Sveučilišta u Zagrebu 
imenuju se: 
1. prof. dr. sc. Hildegard Auf-Franić, Arhitektonski fakultet 
2. prof. dr. sc. Marica Ivanković, Fakultet kemijskog ineženjerstva i tehnologije 
3. prof. dr. sc. Olga Perić, Filozofski fakultet 
4. prof. dr. sc. Davor Ivanković, Medicinski fakultet 
5. prof. dr. sc. Vladimir Mrša, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
6. prof. dr. sc. Jasna Ban, Prirodoslovno-matematički fakultet 
7. prof. dr. sc. Miljenko Bilen, Ekonomski fakultet 
8. prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prorektor za znanost i razvoj Sveučilišta, 
koordinator 
Stručni suradnik Povjerenstva je Jadranka Andrić. 
II. Predsjednika Povjerenstva izabrat će članovi izmeñu sebe na konstituirajućoj sjednici. Povjerenstvo 
će sazvati prorektor za znanost i razvoj Sveučilišta, koordinator, i sjednicu voditi do izbora 
predsjednika. 
III. Mandat članova Povjerenstva traje do opoziva.  

 
* 
 

Preostaje još, obavijestila je rektorica, imenovanje Povjerenstva za znanstveno-nastavu literaturu i 
Uredničkog odbora sveučilišnih izdanja. 
Imenovanjem novih sveučilišn¸ih tijela dosadašnja prestaju s radom. O tome će dosadašnji članovi biti 
obaviješteni, naravno uz posebne izraze zahvalnosti za njihov doprinos sveučilišnoj zajednici. 

 
*** 

 

6. Nastava i studenti 

 

I ovu je točku vodio prorektor za nastavu i studente V. Jerolimov. Prijedloge za Senat pripremio je 
Odbor za organizaciju nastave. 
a) Analiza upisa na visoka učilišta Sveučilišta u Zagrebu u I. godinu studija ak. god. 2002./2003. 



Odbor za nastavu prikupio je, obradio i tablično predočio rezultate provedenih razredbenih postupaka i 
upisa. Utvrdio je da su ovogodišnji upisi na svim visokim učilištima Sveučilišta obavljeni na 
zadovoljavajući način te da nije bilo prigovora na tijek i provedbu upisa. 

Odbor je proslijedio Senatu tablice s podacima o provedenim razredbenim postupcima i upisom (sa 
stanjem na dan 27. rujna 2002.). Iz tih se tablica vidi: 

- na razredbeni ispit ukupno su se prijavila 27.633 pristupnika 
- upisni je prag prešlo 19.308, a ispod praga ostalo je 7.905 pristupnika 

- na visoka učilišta u 1. godinu studija ukupno su upisana 12.384 studenta; od toga: uz potporu 
Ministarstva znanosti i tehnologije 7.151, uz plaćanje 3.182, stranih državljana 28 i 2.023 izvanredna 
studenta 

- najveći interes pristupnici su pokazali za društvene i humanističke fakultete, gdje je i prijeñena upisna 
kvota 

- za ovu su ak. god. ukupno odobrena 12.983 upisna mjesta, a upisana su 12.384 studenta; - Odbor 
procjenjuje da je manje upisanih studenata rezultat disperzije visokog školstva u Hrvatskoj i 
orijentacije studenata na veleučilišta ili na ostala regionalna sveučilišna središta. 

Na osnovi provedene analize upisa Odbor predlaže temeljitu raspravu o upisnoj politici na Sveučilištu i 
izradu projekta o realnim kapacitetima visokih učilišta koji bi poslužio kao jedan od vodećih kriterija za 
usmjeravanje upisne politike u budućnosti. 

U raspravi su sudjelovali rektorica i M. Biruš. Rektorica je posebno naglasila da je pitanje upisne 
politike urgentni zadatak Senata. Zamolila je dekane da se ozbiljno tome posvete, osobito nekih 
fakulteta. M. Biruš misli da bi za sljedeću sjednicu trebalo pripremiti kritičku analizu upisa, odnosno 
utvrditi što eventualno dosad nije bilo dobro i koncentrirati se da se to riješi.  

Nakon rasprave Senat je donio ovaj 
 

z a k l j u č a k : 

 

Prihvaća se analiza upisa na visoka učilišta Sveučilišta u Zagrebu u prvu godinu studija ak. god. 
2002./2003. koju je za Senat pripremio Odbor za nastavu. 

 
* 

 
b) Odluka o dopuni naziva dodiplomskog studija restauriranje umjetnina – prijedlog Akademije 
likovnih umjetnosti 

Na prijedlog Odbora za organizaciju nastave i nakon kraćeg obrazloženja Z. Kauzlarića Senat je 
jednoglasno bez rasprave donio ovu 

 

O D L U K U 

 

Dosadašnji naziv dodiplomskog sveučilišnog studija restauriranje umjetnina na Akademiji likovnih 
umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu mijenja se u: restauriranje – 
- konzerviranje umjetnina.  

Ovisno o smjeru, završetkom studija stječe se stručni naziv diplomirani restaurator-konzervator kipar i 
diplomirani restaurator-konzervator slikar.  

 

* 

 
c) Proglašenje ak. god. 2002./2003. Godinom studenata s invaliditetom i studenata s posebnim 
potrebama 

Kako je obavijestio prorektor V. Jerolimov, na poticaj studenata s invaliditetom i studenata s posebnim 
potrebama – studentskih udruga Korak i Šišmiš, i nakon posjeta predstavnika Sveučilišta Studentskom 
domu "Cvjetno naselje" i razgovora sa studentima invalidima, predlaže se Senatu da ovu akademsku 
godinu proglasi Godinom studenata s invaliditetom kako bi se i na taj način potaknulo i postiglo brže 
rješavanje njihovih životno važnih problema i na samim fakultetima. 



Materijal pripremljen za Senat o toj problematici dostavit će se, napomenula je rektorica, odmah e-
mailom dekanima, s molbom da odgovore na postavljena pitanja. 

U raspravi su sudjelovali E. Midžić, B. Radovančić, Z. Kauzlarić, D. Krapac, M. Jurković, J. Baloban, T. 
Ćurko, M. Silov, Z. Lacković i prorektor V. Jerolimov. 

E. Midžić je predložio da se radije govori o osobama s posebnim potrebama, a ne o osobama s 
invaliditetom. Slabovidni i gluhi, na primjer, nisu invalidi, ali jesu osobe s posebnim potrebama i o 
njima takoñer treba voditi posebnu brigu. B. Radovančić je upozorio da osobe s posebnim potrebama 
treba uklopiti meñu studente, nikako ih i ni na koji način ne izdvajati, jer će se jedino tako sami moći 
uključiti u svakodnevni život i jer će se jedino tako potaknuti njihova okolina da ih uoči kao osobe s 
posebnim potrebama, da ih kao takve prihvati i da im i sama pomogne. U tome je Edukacijsko-
rehabilitacijski fakultet spreman preuzeti svoj stručni dio tog zadatka. Z. Kauzlarić je predložio 
preoblikovanje naziva te posebne godine, a D. Krapac da se pronañe pravna mogućnost doniranja 
pomagala za učenje studentima s posebnim potrebama. Napomenuo je da rješavanje problema 
arhitektonskih zapreka u starim zgradama silno financijski opterećuje fakultete koji djeluju u takvim 
zdanjima. Predložio je da se na Sveučilištu razmotri mogućnost da se s konkretnim prijedlozima obrati 
nadležnima za pomoć. 

M. Jurković, J. Baloban, T. Ćurko, M. Silov, Z. Lacković, M. Bartoluci govorili su o iskustvima svojih 
fakulteta pri prilagodbi svojih prostora osobama s posebnim potrebama i o poteškoćama na koje su 
pritom nailazili odnosno o svome radu s takvim studentima. M. Bartoluci je predložio da se pripremi 
detaljna obavijest o tome što su sve pojedini fakulteti učinili za svoje studente s posebnim potrebama 
– izgleda da je toga mnogo više nego što je u javnosti poznato. 

Rektorica je dodala da će ova tema biti jedna od glavnih na skorom sastanku udruga AMCA – 
mundus. 
Raspravu je zaključio prorektor V. Jerolimov zahvalivši svima. Misli da bi trebalo zadržati i izričaj "s 
invaliditetom" i podržava prijedlog da se posebna skupina predstavnika fakulteta koji se bave tom 
problematikom, možda pod okriljem Odbora za nastavu i studente, posveti samo tome. 

Senat je nakon rasprave donio ovu 
 

O D L U K U 

 

Akademska godina 2002./2003. na Sveučilištu u Zagrebu proglašava se Godinom studenata s 
invaliditetom i studenata s posebnim potrebama. 

 
*** 

 
7. Poslijediplomski studiji 
 
O svim prijedlozima Centra za poslijediplomske studije izvijestio je prorektor za znanost i razvoj A. 
Bjeliš. Prijedlozi Centra upućeni su Senatu pismeno i obrazloženi su. 
a) Pokretanje postupka prihvaćanja nastavnog plana i programa novog poslijediplomskog 
znanstvenog studija ekonomske analize na Ekonomskom fakultetu 
Prijedlog koji je Ekonomski fakultet obrazložio pismeno (dio materijala dostavljen uz poziv na sjednicu, 
a dio materijala podijeljen je na sjednici) obrazložio je V. Franičević. Napomenuo je da je taj studij 
zapravo slijed sličnog takvog studija koji se prestao izvoditi devedesetih godina. Kako je meñutim za 
razumijevanje i dobro voñenje makroekonomske politike nužno razvijanje i analitičkih i metodoloških 
sposobnosti, što upravo i jest cilj toga studija, sada se ponovno pokreće sa željom da se i na taj način 
Fakultet po sadržajima kojima se bavi približi europskoj praksi.  
U raspravi su sudjelovali: M. Biruš, Z. Lacković, A. Bjeliš, I. Vicković, I. Lovrinović, Z. Kurelić, D. 
Krapac, prorektor T. Hunjak i rektorica. 
Zamjereno je što se iz prijedloga ne razaznaje po čemu je taj studij znanstveni, s napomenom da se o 
znanstvenoj komponenti vodi posebna briga na poslijediplomskim znanstvenim studijima na 
Medicinskom i na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Napomenuto je takoñer da će utvrñivanje 
kriterija za znanstvene poslijediplomske i doktorske studije biti jedna od glavnih zadaća upravo danas 
imenovanog povjerenstva. Bilo je riječi i o potrebi kvalitetnih stručnih poslijediplomskih studija. 
U raspravi je bilo riječi i o tome da je kriterij znanstvenosti neprijeporna komponenta poslijediplomskih 
studija, od njega se i ne misli odstupiti, ali to vodi do teških rasprava kako se taj kriterij primjenjuje na 
području različitih znanosti. Upozoreno je da danas nije mjesto ovoj raspravi – ovo je tek pokretanje 



postupka prihvaćanja novog poslijediplomskog studija. Upozoreno je da u prijedlog treba ugraditi i 
ECTS bodovni sustav. 
Na primjedbu o znanstvenoj sastavnici studija odgovorili su predlagači: ta sastavnica postoji u obliku 
veoma ozbiljnih seminarskih radova. Studij je meñutim za sad zamišljen samo kao poslijediplomski i 
prijedlog udovoljava svim zakonskim uvjetima za takav studij. Očekuje se da će se studij razviti i u 
doktorski.  
Više je sudionika u raspravi podržalo stajalište da danas ne bi trebalo raspravljati o kriterijima 
znanstvenosti odnosno stručnosti. Predloženi poslijediplomski studij jest znanstveni – i za to ima dosta 
argumenata: osposobljava polaznike za znanstveno istraživanje, znanstveno se istražuje u 
seminarima koji su predviñeni u svakom semestru - i on je ekonomistima potreban. 
U raspravi je i odlučno podržan prijedlog ovog studija, s tvrdnjom da je to jedan od najbolje 
utemeljenih programa znanstvenih poslijediplomskih studija u području društvenih znanosti.  
Nakon rasprave Senat je jednoglasno donio ovu  

 
O D L U K U 

 
Pokreće se postupak prihvaćanja nastavnog plana i programa novog poslijediplomskog znanstvenog 
studija ekonomske analize na Ekonomskom fakultetu. 
Prijedlog se upućuje na mišljenje Nacionalnom vijeću za visoku naobrazbu. 

 
* 
 

b) Prihvaćanje obnovljenog nastavnog plana i programa poslijediplomskog studija tehničko-
tehnoloških sustava u prometu i transportu - stručnog i znanstvenog - na Fakultetu prometnih 
znanosti i raspis natječaja za upis  
Programe tog poslijediplomskog studija prihvatio je, nakon provedenog postupka prihvaćanja, Senat 
25. veljače 1997., i to nakon pozitivnog mišljenja Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu od 13. 
veljače 1997.  
O obnovljenom programu govorila je prodekanica Fakulteta prometnih znanosti G. Štefančić. 
Napomenula je da je nakon više godina od osnivanja taj poslijediplomski studij valjalo obnoviti u 
skladu s novim znanstvenim spoznajama u području tehničkih znanosti i znanstvenom polju 
tehnologije prometa i transporta. U programu su izvršene manje izmjene i dopune, 
poslijediplomandima je omogućen širok izbor kolegija vezanih uz pojedine grane prometa i tehniku 
odnosno tehnologiju prometa, a sustav bodovanja kolegija i drugih aktivnosti usklañen je s ECTS 
bodovnim sustavom.  
Senat je bez rasprave jednoglasno donio ovu  

 
O D L U K U 

 
Prihvaća se obnovljeni nastavni plan i program poslijediplomskog studija tehničko-tehnološki sustavi u 
prometu i transportu na Fakultetu prometnih znanosti i odobrava se raspis natječaja za upis na studij u 
ak. god. 2002./2003.  

 
* 
 

c) Obavijesti 
 Prorektor  A. Bjeliš podsjetio je - u vezi s raspisom natječaja za upis na poslijediplomske 
studije, pokretanjem postupaka za uvoñenje novih poslijediplomskih studija – na odluku Senata iz 
srpnja 1998.: "Pravilnikom o izvoñenju poslijediplomskih studija treba urediti da se ponovna 
suglasnost Senata za izvoñenje pojedinog poslijediplomskog studija i za upis na taj studij treba 
zatražiti nakon proteka četiri godine od prvog odobrenja ili kad se promijeni 25% programskog 
sadržaja."  
Senat je ovu obavijest primio na znanje. 

 
*** 

 
8. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija  
 



Na prijedlog svoga stalnog Povjerenstva za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan 
doktorskog studija a nakon upozorenja D. Krapca na naslov teme predloženice Ane Marije Domijan, 
Senat je donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Odobrava se pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija ovim 
predloženicima: 
1. mr. sc. Zrinki Knezović, Agronomski fakultet, 
tema: Odnos parametrijskih i neparametrijskih metoda u analizi interakcije genotip x okolina 
2. mr. sc. Sonji Butula, Agronomski fakultet,  
promjena naslova teme: Vrijednosni sustavi riječnih krajobraza kao osnova za planiranje 
3. mr. sc. Dinki Grubišić, Agronomski fakultet, 
promjena naslova teme: Globodera rostochiensis (Woll., 1923) Behrens, 1975 
(Nematoda:Heteroderidue) - novi član nematofaune u Republici Hrvatskoj  
4. mr. sc. Arminu Stranjku, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Pokretni objekti podržani u dogañajima u raspodijeljenim računalnim sustavima (Event-
Supported Mobile Objects in Distributed Computer Systems) 
5. mr. sc. Jurju Belaju, Filozofski fakultet, 
tema: Arheološka provjera nazočnosti templara i ivanovaca oko Ivanščice 
6. mr. sc. Tatjani Mušnjak, Filozofski fakultet, 
tema: Ubrzano propadanje pisane baštine zabilježene na kiselom papiru 
7. mr. sc. Bernardinu Petroviću, Filozofski fakultet, 
tema: Leksička sinonimija u hrvatskome jeziku 
8. mr. sc. Koraljki Posavec, Filozofski fakultet, 
tema: Razvoj povijesti pedagogije u Hrvatskoj do 1918. godine 
9. mr. sc. Branki Vojnović, Tekstilno-tehnološki fakultet, 
tema: Karakterizacija teških metala u postupcima oplemenjivanja tekstila 
10. mr. sc. Josipu Malnaru, Šumarski fakultet, 
tema: Migracija krupne divljači u zapadnom dijelu Gorskog kotara kao odraz sastojinskih, stanišnih i 
strukturnih uvjeta 
11. mr. sc. Mladenu Paherniku, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Geomorfologija Gorskog kotara – primjena geografskog informatičkog sustava u istraživanju 
reljefa 
12. mr. sc. Tomislavu Laucu, Stomatološki fakultet, 
tema: Antropogenetička analiza malokluzija metodom geometrijske morfometrije 
13. mr. sc. Zdenki Radović, Stomatološki fakultet, 
tema: Meñuzavisnost pojedinih morfoloških osobitosti i zubi 
14. Milivoju Mikcu, Veterinarski fakultet, 
tema: Utjecaj stresora iz okoliša i hranidbe na iskorištavanje sadržaja žumanjčane vrećice, razvitak 
probavnog sustava i imunosno stanje tovnih pilića 

 
* 
 

Senat je donio i ovaj   
 
z a k l j u č a k :  
 
Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu vraća se prijedlog za mr. sc. Anu Mariju Domijan sa savjetom 
da se tema preoblikuje bez riječi "izučavanje". 

 
*** 

  
9. Meñunarodna suradnja 
 
Rektorica je podsjetila da je sve što se tiče meñunarodne suradnje rečeno pod 3.točkom dnevnog 
reda u obavijestima.  

 
*** 

 



10. Nostrifikacije 
 
Primjedbu na prijedlog Stalnog povjerenstva za priznavanje diploma imao je I. Vicković: uz dužno 
poštovanje stručnog povjerenstva i uz napomenu da nije vidio materijal na osnovi kojeg je prijedlog 
oblikovan, izražava sumnju da bi se prijedlog vezan za nostrifikaciju diploma Ninoslave Počuče – 
bachelor of arts i master of arts – mogao prihvatiti jer se kao naš dodiplomski studij priznaje inozemni 
trogodišnji, a zatim kao naš poslijediplomski još dodatni jednogodišnji inozemni, premda su oba ta 
inozemna studija zapravo istovrijedna našem četverogodišnjem sveučilišnom dodiplomskom studiju. 
Mišljenju I. Vickovića pridružila se rektorica. Napomenula je da se, na primjer, nakon četverogodišnjih 
studija u Engleskoj stječu diplome koje se – s obzirom na njihove nazive – u nas stječu (s istim 
nazivima) nakon sveučilišnog dodiplomskog i poslijediplomskog studija – nakon programa koji se 
izvodi u šest godina, a ovdje im se priznaje istovrijednost. 
J. Baloban je govorio o iskustvu s nostrifikacijama na svome fakultetu – Fakultet priznaje diplome s 
obzirom na program studija, a ne prema nazivu diplome.  
Nakon ove rasprave Senat je prihvatio ostale prijedloge svojeg Stalnog povjerenstva za priznavanje 
diploma odnosno prijedloge posebnih stručnih povjerenstava za priznavanje pojedinih diploma, koje 
su potpisali svi članovi stručnih povjerenstava, i donio ova 

 
R J E Š E N J A : 

 
1. Irena Andrassy 
Diplomi master of science in European studies, koju je Irena Andrassy stekla 1999. na LSE, University 
of London, Velika Britanija, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom 
znanstvenom poslijediplomskom studiju iz područja društvenih znanosti (pravo, politologija) i stečeni 
akademski stupanj magistra društvenih znanosti, europski studiji. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Božidar Bakotić s Pravnog fakulteta, prof. dr. sc. Zvonko Lerotić s 
Fakulteta političkih znanosti i doc. dr. sc. Mario Jelušić s Pravnog fakulteta.) 

 
* 
 

2. Andrej Bolfek 
Diplomi master in European Community law koju je Andrej Bolfek stekao 1999. na College of Europe, 
Bruges, Belgija, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom znanstvenom 
poslijediplomskom studiju iz područja društvenih znanosti i stečeni akademski stupanj magistra 
društvenih znanosti, europski studiji. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Božidar Bakotić s Pravnog fakulteta, prof. dr. sc. Zvonko Lerotić s 
Fakulteta političkih znanosti i doc. dr. sc. Mario Jelušić s Pravnog fakulteta.) 

 
* 
 

3. Tihana Margitić 
Diplomi laurea dottore in traduzione e in interpretazione italiano, serbo-croato, koju je Tihana Margitić 
stekla 2001.na Sveučilištu u Trstu, Republika Itralija, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom 
diplomom o završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju iz područja humanističkih znanosti – studij 
prevodilaštva, o stečenoj visokoj stručnoj spremi i stručnom nazivu diplomiranog prevoditelja za 
engleski/talijanski, talijanski/engleski, hrvatski i srpski/talijanski, talijanski/hrvatski i srpski jezik 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Smiljka Malinar, prof. dr. sc. Vladimir Ivir  i prof. dr. sc. Marko 
Samardžija – svi s Filozofskog fakulteta.) 

 
* 
 

4. Vlatko Martinović 
Diplomi bachelor of arts, koju je Vlatko Martinović stekao 2001. na University of Louisville, 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. Dejan Ajduković s Filozofskog fakulteta, prof. dr. sc. Ratimir Klepac 
s Medicinskog fakulteta i dr. sc. Ljiljana Kaliterna-Lipovčan s Instituta Ive Pilara.) 

 
* 
 



5. Ljiljana Mrakovčić 
Diplomi master of science in European studies, koju je Ljiljana Mrakovčić stekla 2001. na College of 
Europe, Natolin, Poljska, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom 
znanstvenom poslijediplomskom studiju iz područja društvenih znanosti i stečeni akademski stupanj 
magistra društvenih znanosti, europski studiji. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Budislav Vukas s Pravnog fakulteta, prof. dr. sc. Zvonko Lerotić s 
Fakulteta političkih znanosti i prof. dr. sc. Deša Mlikotin-Tomić s Ekonomskog fakulteta.) 

 
* 
 

6. Dražen Padovan 
Diplomi bachelor of business administration, koju je Dražen Padovan stekao 2001. na University of 
Hawai, SAD, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom sveučilišom 
dodiplomskom studiju i stečena visoka stručna sprema iz područja društvenih znanosti, 
ekonomija/poslovno upravljanje. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Darko Tipurić, doc. dr. sc. Božo Matić i doc. dr. sc. Zoran 
Kovačević – svi s Ekonomskog fakulteta.) 

 
* 
 

7. Kornelija Rodeš 
Diplomi inženjera informatike, koju je Kornelija Rodeš stekla 2001. na Višoj poslovnoj školi, Beograd, 
SRJ, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom stručnom dodiplomskom 
studiju, stečena viša stručna sprema i stručni naziv inženjera (poslovne) informatike. 
(Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Božidar Tepeš s Filozofskog fakulteta, prof. dr. sc. Ivan Škoro s 
Ekonomskog fakulteta i prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić s Filozofskog fakulteta.) 

 
* 
 

8. Magdalena Petrović 
Diplomi laurea in discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo, koju je Magdalena Petrović stekla 
2000. na Universitŕ di Bologna, Republika Itralija, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom 
diplomom o završenom sveučilišom dodiplomskom studiju i stečenoj visokoj stručnoj spremi iz 
područja umjetnosti, dramske umjetnosti /scenska umjetnost. 
(Stručno povjerenstvo: akademik Nikola Batušić s Akademije dramske umjetnosti, prof. dr. sc. Boris 
Senker s Filozofskog fakulteta i prof. dr. sc. Vjeran Zuppa s Akademije dramske umjetnosti.) 

 
* 
 

9. Jure Vujević 
Diplomi nastavnika muzičkog odgoja, koju je Jure Vujević stekao 2002. na Pedagoškoj akademiji 
Sveučilišta "Džemal Bijedić", Mostar, BiH, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o 
završenom stručnom dodiplomskom studiju, stečena viša stručna sprema i stručni naziv nastavnika 
muzičkog odgoja. 
(Stručno povjerenstvo: prof. Ruben Radica, prof. Karlo Kraus i doc. Šime Vulelija, svi s Muzičke 
akademije.) 

 
* 
 

Senat je donio i ovaj 
 
z a k l j u č a k : 
 
Prijedlog za priznavanje potpune istovrijednosti diploma bachelor of arts i master of arts koje je 
Ninoslava Počuča stekla 1999. na Richmond – American International University, London, i 2000. na 
University of Westminster, London, Velika Britanija, vraća se Stalnom povjerenstvu za priznavanje 
diploma da svoj prijedlog odnosno prijedlog posebnoga stručnog povjerenstva (doc. dr. sc. Zrinjka 
Peruško-Čulek, IMO, prof. dr. sc. Marko Sapunar i prof. dr. sc. Nenad Prelog – obojica s Fakulteta 
političkih znanosti) razmotri uzevši u obzir u raspravi izraženu sumnju u ispravnost prijedloga. 

 



Rektorica je zamolila I. Vickovića da za sljedeću sjednicu Senata pripremi kraće izlaganje o tome što 
se dogaña na polju "nostrifikacija" u Europi, vezano uz bodovni sustav, uz prijenos bodova i 
akumulaciju bodova jer je to bitno ne samo za priznavanje diploma već i za promjenu kurikula.  

 
*** 

 
11. 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: 
Njemački za pravnike 1 (Deutsch für Juristen 1), sveučilišni udžbenik, autorice dr. sc. Susan 
Šarčević, Nina Sokol i Vladimira Topolnik, predlagač je Pravni fakultet. Recenzenti: dr. sc. Maja 
Häusler, doc. Filozofskog fakulteta, dr. sc. Barbara Jelčić, red. prof. Ekonomskog fakulteta, dr. sc. 
Davor Krapac, red. prof. Pravnog fakulteta; 
Razrada ležišta ugljikovodika, sveučilišni udžbenik, autor dr. sc. Josip Sečen, predlagač je 
Rudarsko-geološko-naftni fakultet. Recenzenti: dr. sc. Mirko Zelić, red. prof. Rudarsko-geološko-
naftnog fakulteta, dr. sc. Zvonimir Hernitz, red. prof. Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, mr. sc. 
Antun Bauk, direktor Sektora strateškog razvoja, istraživanja i investicija INA d.d. u Zagrebu; 
Medicinska fiziologija, 10. izmijenjeno izdanje, sveučilišni udžbenik, autor Artur C. Gayton i John E. 
Hall, urednici hrvatskog izdanja dr. sc. Sunčana Kukolja-Taradi i dr sc. Igor Andreis, predlagač je 
Medicinski fakultet. Recenzenti: dr. sc. Stjepana Gamulin, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, 
red. prof. Medicinskog fakulteta, u miru, dr. sc. Stipan Jonjić, red. prof. Medicinskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, dr. sc. Marija Soljačić, red. prof. Stomatološkog fakulteta;  
Patofiziologija, peto obnovljeno i izmijenjeno izdanje, sveučilišni udžbenik, autori (urednici) dr. sc. 
Stjepan Gamulin, dr. sc Matko Marušić i dr. sc. Zdenko Kovač, predlagač je Medicinski fakultet. 
Recenzenti: akademik Sergej Forenbacher, red. prof. Veterinarskog fakulteta, u miru, dr. sc. Nijaz 
Hadžić, red. prof. Medicinskog fakulteta, u miru, dr. sc. Filip Čulo, red. prof. Medicinskog fakulteta; 
Tehničko crtanje, sveučilišni udžbenik, autori dr. sc. Milan Opalić, Milan Kljain i Slavko 
Seabastijanović, predlagač je Fakultet strojarstva i brodogradnje. Recenzenti: dr. sc. Gordana 
Marunić, red. prof. Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, dr. sc. Jože Flašker, red. prof. Fakultete za 
strojništvo Univerze v Mariboru, dr. sc. Sanjin Mahović, izv. prof. Fakulteta strojarstva i brodogradnje; 
Kulturna antropologija, sveučilišni udžbenik, autor William A. Haviland, prijevod djela Cultural 
Anthropology, Hartcourd Brace Publishers, Fort Worth, 1999., prevoditeljica Vesna Hajnić, prof., 
predlagač je Filozofski fakultet. Recenzenti: dr. sc. Tonko Vinščak, doc. Filozofskog fakulteta, dr. sc. 
Ines Prica, viša znan. sur. Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, dr. sc. Vitomir Belaj, red. 
prof. Filozofskog fakulteta. 
Napomena: na prijedlog recenzenta promijenjen je naslov u Kulturna antropologija umjesto 
predloženog Kulturalna antropologija. 
Protista-Protozoa i Metazoa-Invertebrata, funkcionalna graña i praktikum, sveučilišni udžbenik 
autori dr. sc. Ivan Habdija, dr. sc. Biserka Primc-Habdija, dr. sc. Ines Radanović, mr. sc. Mladen 
Kučinić, mr. sc. Marija Špoljar, mr. sc. Renata Matoničkin i Marko Miliša, predlagač je Prirodoslovno-
matematički fakultet. Recenzenti: Jasna Vidaković, izv. prof. Pedagoškog fakulteta Sveučilišta J. J. 
Strossmayera u Osijeku, dr. sc. Mladen Kerovec, red. prof. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, dr. 
sc. Milorad Mrakovčić, red. prof. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, dr. sc. ðuro Huber, red. prof. 
Veterinarskog fakulteta. 
Drvene ploče i emisija formaldehida, sveučilišni udžbenik, autor dr. sc. Vladimir Jambreković, 
predlagač je Šumarski fakultet. Recenzenti: dr. sc. Vadimir Bruči, red. prof. Šumarskog fakulteta, u 
miru, dr. sc. Ivica Grbac, red. prof. Šumarskog fakulteta, dr. sc. Zvonimir Janović, red. prof. Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije. 

 
*** 

 
12. Donošenje odluke o Nagradi "Fran Bošnjaković" 
 
Na temelju čl. 5. Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade "Fran Bošnjaković" Sveučilišta u 
Zagrebu, izvijestila je rektorica, Povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Babić, prof. dr. sc. 
Tomislav Matusinović, prof. dr. sc. Nikola Šerman i rektorica koja vodi Povjerenstvo, sastalo se 14. 



listopada 2002., razmotrilo dva pristigla pisana prijedloga na raspisani natječaj Sveučilišta: Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije koji je predložio prof. dr. sc. Jasenku Jelenčić i Fakulteta 
strojarstva i brodogradnje koji je predložio prof. dr. sc. Mladena Andrassyja. Povjerenstvo je predložilo, 
uz opsežno obrazloženje, da se Nagrada za 2002. godinu dodijeli prof. dr. sc. Mladenu Andrassyju, 
red. prof. Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Prijedlog je upućen Senatu pismeno. 
D. Krapac je molio objašnjenje je li u izvješću Povjerenstva trebalo spomenuti i drugog predloženika 
jer je već i samo predlaganje za tu nagradu časno priznanje. 
Rektorica je zahvalila na primjedbi – primjedba je na mjestu. Objasnila je da je očito riječ o nehotičnom 
propustu Povjerenstva. Propust će se ispraviti naknadnom dopunom izvješća Povjerenstva, a ime 
drugog predloženika zabilježit će se u zapisniku Senata.  
Senat je prihvatio prijedlog Povjerenstva i jednoglasno donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Nagrada "Fran Bošnjaković" Sveučilišta u Zagrebu za 2002. godinu dodjeljuje se prof. dr. sc. Mladenu 
Andrassyju, red. prof. Fakulteta strojarstva i brodogradnje, zbog njegove ukupne djelatnosti kao 
znanstvenika, stručnjaka i nastavnika na razvitku strojarstva, a napose procesno-energetskog 
strojarstva na Sveučilištu u Zagrebu. 

 
*** 

 
13. Davanje suglasnosti na odluku o izboru dekana Akademije dramske umjetnosti i Muzičke 
akademije Sveučilišta u Zagrebu 
 
Senat je jednoglasno bez rasprave donio ovu 

 
O D L U K U 

 
1. Imenuje se dr. sc. VJERAN ZUPPA, red. prof., dekanom Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta 
u Zagrebu za mandatno razdoblje od dvije godine (ak. god. 2002./2003. i 2003./2004.) te se potvrñuje 
odluka Akademijskog vijeća o izboru dekana donesena na sjednici održanoj 2 listopada 2002. 
2. Imenuje se FRANO PARAĆ, red. prof., dekanom Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu za 
mandatno razdoblje od dvije godine (ak. god. 2002./2003. i 2003./2004.) te se potvrñuje odluka 
Akademijskog vijeća o izboru dekana donesena na sjednici održanoj 26. rujna 2002. 

 
*** 

 
14. Davanje suglasnosti na zaključivanje ugovora za rektonstrukciju zgrade Sveučilišnog 
računskog centra 
 
Nakon obrazloženja rektorice, prorektora T. Hunjaka i prorektora A. Bjeliša te uz posebnu podršku D. 
Bjegović, koja je odala priznanje visokom stupnju profesionalnosti i znanja CARN-etovih stručnjaka iz 
SRCE-a što je došlo do izražaja pri realizaciji jednodnevne radionice organizirane na Grañevinskom 
fakultetu uz sudjelovanje predavača preko oceana, i to s dva lokaliteta, Senat je donio ovu 

 
O D L U K U 

 
Daje se suglasnost Sveučilišnom računskom centru (SRCE-u) za zaključivanje ugovora s izvoñačem 
grañevinskih radova Grañenjeinvest d.o.o. na fazi 3b rekonstrukcije zgrade SRCE-a. Ugovorne 
obveze SRCE-a na temelju tog ugovora iznose 2.406.938,25 kuna. 

 

*** 
 

15. Ostalo 

 

a) Rektorica je podsjetila na molbu upućenu dekanima danas već u obavijestima: zamolila je da 
predlože sedam dekana iz različitih znanstveno-nastavnih odnosno umjetničko-nastavnih područja za 
novi sastav Odbora za poslovanje Sveučilišta. Člana Odbora iz reda studenata predlaže Studentski 
zbor, a Odbor na osnovi iznesenih prijedlo bira Senat javnim glasovanjem. 



b) Na prijedlog Z. Krištafora Senat je pljeskom pozdravio nove dekane.  

 

* 

 
c) I. Vicković je obavijestio o razgovoru s veleposlanikom Čilea u povodu dolaska u Hrvatsku Eriha 
Goleša, njihovog znanstvenika, koji je porijeklom iz Hrvatske. Priznat je znanstvenik iz područja 
matematike i predsjednik Komisije za znanost, tehniku i tehnologiju Čilea. U Zagrebu će održati i 
predavanje. Zainteresiran je za susrete na Sveučilištu. Zanimljivo je da je Sporazum o suradnji u 
znanosti, tehnologiji i tehnici izmeñu Hrvatske i Čilea potpisan već 1994., ali još nije aktiviran – E. 
Golešu vrlo je stalo da se taj sporazum počne i ostvarivati. Sastanak s Erihom Golešom održat će se 
14., 15. ili 16. studenoga. Zamolio je zainteresirane da se sastanku pridruže. 

* 
d) Z. Seletković je pozvao Senat na svečanost u povodu Dana Šumarskog fakulteta 21. listopada. 

 

* 

 
e) B. Radovančić je pozvao Senat na proslavu 40. obljetnice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta 
23. listopada u 17 sati u Starogradskoj vijećnici. Na pitanje rektorice zašto se svečanost ne održava na 
Fakultetu, obavijestio je o prostornim uvjetima svoga Fakulteta a i o svojoj nadi da će u dogovoru s 
Gradom uspjeti u tome da se 41. obljetnica Fakulteta održi u novom prostoru. 

Rektorica je i sama izrazila nadu da će ovaj sastav Senata dočekati da svoje buduće obljetnice i 
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Muzička akademija svečano slave u novim vlastitim prostorima. 
To vrijedi i za Stomatološki fakultet.  

 

* 

 
f) J. Baloban  podsjetio je Senat da je u četvrtak, 17. listopada u 19 sati u Zagrebačkoj katedrali saziv 
Duha Svetoga za Zagrebačko sveučilište. Predvodi zagrabački nadbiskup monsinjor Josip Bozanić. 
Svi su pozvani. U 20.15 sati priprema se domjenak. 

 

* 

 
g) V. Carek pozvao je Senat u ime Stomatološkog fakulteta kao domaćina na uobičajeno druženje u 
Društvu sveučilišnih nastavnika.  

 

*** 

 
Rektorica je svima zahvalila na sudjelovanju u radu i zaključila sjednicu u 20.20 sati. 
  
  
 
Rektorica 
Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer 
  
  
Zapisnik sastavile 
Maja Graf i Branka Römer 
  
Uz poziv broj 01-2/14-2002 
od 10. listopada 2002. 


