
 
ZAPISNIK 

 
       14. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 338. ak. god. (2006./2007.) 
održane u utorak 12. lipnja  2007. s početkom u 14 sati u velikoj  vijećnici Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  Trg maršala Tita 14 
 
Prisutni: 
1. Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor 
    - prof. dr. sc. Ivan Šimonović, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju 
    - Prof. dr. sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje 
    - Prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju 
    - Prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom 
      
Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 
2.     Izv. prof. Marcel Bačić, Akademija likovnih umjetnosti, predsjednik Vijeća umjetničkog 
      područja 
3.   prof. dr. sc. Dragan Badanjak, Fakultet prometnih znanosti 
4.   Prof. dr. sc. Zlatan Barjaktarević, Prirodoslovno-matematički fakultet 
5.   Prof. dr. sc. Dubravka Bjegović, Građevinski fakultet 
6.   Prof. dr. sc. Mladen Radujković, Građevinski fakultet 
7.   Prof. dr. sc. Stanislav Bolanča, Grafički fakultet 
8. Prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno-matematički fakultet, predsjednik Vijeća 
prirodoslovnog područja 
9.   Red. prof. Ivan Crnković, Arhitektonski fakultet 
10. Prof. dr. sc. Damir Boras, Filozofski fakultet 
11. Prof. dr. sc. Želimir Bradamante, Medicinski fakultet 
12. Prof. dr. sc. Dorian Marjanović, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
13. Prof. dr. sc. Aleksandar Durman, Filozofski fakultet 
14. Prof. dr. sc. Goran Durn, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
15. Prof. dr. sc. Ivan Habdija, prirodoslovno-matematički fakultet 
16. Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, Šumarski fakultet 
17. Prof. dr. sc. Juraj Geber, Medicinski fakultet 
18. Prof. dr.sc.  Antun Glasnović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
19. Prof. dr. sc. Izvor Grubišić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
20. Prof. dr. sc. Davor Romić, Agronomski fakultet 
21. Prof. dr. sc. Željko Hutinski, Fakultet organizacije i informatike  
22. Prof. dr.sc. Karmela Barišić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet  
23. Prof. dr. sc.Željko Jerneić, Filozofski fakultet 
24. Prof. dr. sc. Miljenko Jurković, Filozofski fakultet 
25. Prof. dr. sc. Zdravko Kapović, Geodetski fakultet 
26. Prof. dr. sc. Jadranka Keros, Stomatološki fakultet 
27. Prof. dr. sc. Vedran Mornar, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
28. Prof. dr. sc.                Šošić, Medicinski fakultet 
29. Prof. dr. sc. Mladen Kranjčec, Geotehnički fakultet 
30. Prof. dr. sc. Smiljana Leinert-Novosel, Fakultet političkih znanosti 
31. Prof. dr. sc. Vladimir Čavrak, Ekonomski fakultet 
32. Prof. dr. sc. Josip Madić, Veterinarski fakultet 
33. Prof. dr. sc. Prosper Matković, Metalurški fakultet 
34. Prof. dr. sc. Milko Mejovšek, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 
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35. Prof. dr. sc. Branka Levaj, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
36. Prof. dr. sc. Denis Sunko, Prirodoslovno-matematički fakultet 
37. Prof. dr. sc. Mihaela Britvec, Agronomski fakultet  
38. Prof. dr. sc. Zdravko Petrinec, Veterinarski fakultet 
39. Prof. dr.sc. Velimir Sušić, Veterinarski fakultet 
40. Prof. dr. sc. Marko Pranjić, Hrvatski studiji 
41. Prof. dr. sc. Darko Ujević, Tekstilno- tehnološki fakultet 
42. Prof. dr. sc. Nikola Sarapa, Prirodoslovno-matematički fakultet 
43. Prof. dr.sc.  Vladimir Šimović, Učiteljski fakultet 
44. Prof. dr. sc. Branko Smerdel, Pravni fakultet 
45. Prof. dr. sc. Tomislav Zdenko Tenšek, Katolički bogoslovni fakultet 
46. Prof. dr. sc. Darko Tipurić, Ekonomski fakultet 
47. Prof. dr. sc. Tomislav Treer, Agronomski fakultet, predsjednika Vijeća biotehničkog   
područja 
48. Prof. dr. sc. Tihomir Vranešević, Ekonomski fakultet 
49. Prof. dr. sc. Vlasta Bahovec, Ekonomski fakultet 
50. Prof. dr. sc. Dinko Vuleta, Kineziološki fakultet 
 
Zaposlenici u suradničkim i nastavnim zvanjima 
51. Jolanta Sychowska Kavedžija, Filozofski fakultet 
52. Mr.  sc   Jasna Kos Modor, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
   
Studenti dodiplomskog studija 
53.  Siniša Miličić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

* 
Ostali prisutni: 
 - Prof. dr. sc. Anto Mišić, dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove, 
 - Mr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srce-a, 
 - Sandra Kučina Softić,             , Srce, voditeljica Ureda za e-učenje 
 - Mario Gabričević, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja 
 - Marko Petrak, Hrvatski akademski sindikat 
 - Anica Hunjet, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
 - Prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, ravnatelj NSK 
 Izvjestitelji: 
 - Prof. dr. sc. Vesna Girardi Jurkić, 
 - Prof. dr. sc. Dalibor Blažina, Filozofski fakultet 
 - Prof. dr. sc. Damir Markučić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
 Iz stručne službe Rektorata: 
- glavna tajnica Olga Šarlog-Bavoljak, dipl. iur. 
  

* 
 
Predsjedava rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr.sc. Aleksa Bjeliš. 
 
 

* 
    

Rektor je otvorio 14. sjednicu Senata u 338. akademskoj godini (2006./2007.), pozdravio 
prisutne te predložio izmjene i dopune dnevnog reda koji je dostavljen članovima Senata na 
način da se 1. točka odgodi za sljedeću sjednicu zbog spriječenosti izvjestitelja te da se u točki 
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12. ne raspravlja o podtočki b. jer se nije stigao sastati Odbor za proračun Sveučilišta u 
Zagrebu. 
Senat je prihvatio predložene izmjene i dopune dnevnog reda i jednoglasno prihvatio sljedeći 
 

D n e v n i   r e d : 
 

         
* 

  
1. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 13. redovite sjednice u 338. ak. godini  
    ( 2006./2007.) održane 15. svibnja 2007. 
2. Izbori 
a) Potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga 
profesora – trajno   
b) Potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga 
profesora – na vrijeme od pet godina   
c) Potvrđivanje izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje 
redovitoga profesora – na vrijeme od pet godina   
3. Nastava i studenti 
a) Školarine stranih studenata i upis pripadnika hrvatskoga naroda iz inozemstva 
b) Sveučilišni kalendar za ak. godinu 2007./2008. 
c) Nastavni programi – pokretanje postupka prihvaćanja i prihvaćanje nastavnih programa  
4. Strategija e-učenja Sveučilišta u Zagrebu 
5. Poslijediplomski studij  
6. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, 
poljima i granama 
7. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 
8. Sveučilišno-nastavna literatura 
9. Međunarodna suradnja 

* 
10. Davanje suglasnosti na program pristupnika za dekane Grafičkog fakulteta i 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
11. Financijska pitanja   

a) predstavljanje Nacrta prijedloga Financijskog pravilnika Sveučilišta u 
Zagrebu 
12. Izvješće sa sjednica sveučilišnih tijela 
13. Davanje suglasnosti na izdvajanje Međunarodnog istraživačkog centra za 
arheologiju Brijuni-Medulin 
14. Imenovanje članova Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin 
15. Obavijesti 
 
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
Prije početka rada prema dnevnom redu rektor je pozdravio prof. dr. sc. Tihomila Maštrovića, 
novog ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice koji će poslije današnje sjednice Senata 
biti domaćin prezentacije Prostornog plana Sveučilišta u Zagrebu. Buduća suradnja s NSK bit 
će, osim na promjeni propisa kojim se želi NSK vratiti u okrilje Sveučilišta, i na uređenju 
kongresnog centra u sadašnjoj zgradi NSK koji već dulji niz godina stoji u roh bau izvedbi, a 
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Sveučilištu nedostaje kongresni centar. Ova aktivnost predviđena je kao stavka novog 
Prostornog plana Sveučilišta u Zagrebu. 
Prof. dr. sc. Zahvalio je rektoru na pozdravnim riječima te izrazio zadovoljstvo s planiranim 
aktivnostima za uređenje prostora NSK. 
 
1. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika: 
-  13. redovite sjednice Senata u 338. akademskoj godini (2006./2007.)  održane 15. 
svibnja 2007. godine 
  
Sve odluke uglavnom su izvršene ili je započeto s realizacijom nekih zaključaka. 
       
Zapisnik 13. sjednice Senata u akademskoj godini 2006./2007. jednoglasno je prihvaćen. 
 
 
2. Izbori 

a) potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje 
redovitog profesora – trajno 

b) potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje 
redovitog profesora – na vrijeme od pet godina 

c) potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog redovitog 
profesora – na vrijeme od pet godina 
 
O svim prijedlozima Povjerenstva  za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja izvijestila  
je prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom Ljiljana Pinter 
 
1.  Potvrđivanje izbora  u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora – trajno:      
R.b
r. 

Ur. 
broj 

IME PREZIME Visoko učilište Znan. područje Znanstveno polje 

1. 640-
01/07-
17/64 

dr. .sc. Marijan HERAK Prirodoslovno-matematički 
fakultet 

prirodne znanosti fizika/gofizika s 
meteorologijom 

2. 640-
01/07-
17/11 

dr. sc. Zlatko  MALJKOVIĆ Fakultet elektrotehnike i 
računarstva 

tehničke znanosti elektrotehnika/ 
elektrostrojarstvo 

3. 640-
01/07-
17/49 

dr. sc.  Ivo UGLEŠIĆ Fakultet elektrotehnike i 
računarstva 

tehničke znanosti elektrotehnika/ 
elektroenergetika 

4. 640-
01/07-
17/91 

dr. sc. Zdenka KALOĐERA Farmaceutsko-biokemijski 
fakultet 

biomedicina i 
zdravstvo 

farmacija/farmacija 

5. 640-
01/07-
17/92 

dr. sc. Blaženka ŠEBEČIĆ Farmaceutsko-biokemijski 
fakultet 

biomedicina i 
zdravstvo 

farmacija/farmacija 

6. 640-
01/07-
17/87 

dr. sc. Vedrana SPAJIĆ VRKAŠ Filozofski fakultet društvene znanosti odgojne znanosti 

7. 640-
01/07-
17/86 

dr. sc. Tomislav ŠOLA Filozofski fakultet društvene znanosti informacijske 
znanosti/muzeologija 

 
2. Potvrđivanje izbora  u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora – na vrijeme od pet godina: 
R.b
r. 

Ur. 
broj 

Ime PREZIME Visoko učilište Znan. područje Znanstveno polje 

1. 640-
01/07-
17/83 

dr. sc.  Dražen ADAMOVIĆ Prirodoslovno-matematički 
fakultet 

prirodne znanosti matematika/matematička 
analiza i algebra 

2. 640-
01/07-
17/82 

dr. sc. Goran MUIĆ Prirodoslovno-matematički 
fakultet 

prirodne znanosti matematika/matematička 
analiza i algebra 
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3. 640-
01/07-
17/80 

dr. sc. Lidija  ARAMBAŠIĆ Filozofski fakultet društvene znanosti psihologija/klinička 
psihologija 

4. 640-
01/07-
17/81 

dr. sc. Vesna Vlahović Štetić Filozofski fakultet društvene znanosti psihologija/posebne 
psihologije 

5. 640-
01/07-
17/84 

dr. sc. Meri TADINAC Filozofski fakultet društvene znanosti psihologija/biološka i 
fiziološka psihologija 

 
 
 
3. Potvrđivanje izbora  u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora – na vrijeme od 
pet godina: 
R.b
r. 

Ur. 
broj 

Ime PREZIME Visoko učilište Znan. područje Znanstveno polje 

1. 640-
01/07-
17/89 

dr. sc. Zora RABOTEG-ŠARIĆ Hrvatski studiji društvene znanosti psihologija/razvojna 
psihologija 

2. 640-
01/07-
17/88 

dr. sc. Maja ŠTAMBUK Hrvatski studiji društvene znanosti sociologija/posebne 
sociologije 

3. 640-
01/07-
17/90 

dr. sc. Srećko KOVAČ Hrvatski studiji humanističke 
znanosti 

filozofija/logika 

 
Prijedlozi Povjerenstva jednoglasno su prihvaćeni. 
 
 
3. Nastava i studenti 
 a)  Školarine stranih studenata i upis pripadnika hrvatskog naroda iz inozemstva 
 b)  Sveučilišni kalendar za akademsku godinu 2007./2008. 
            c)   Nastavni programi – pokretanje postupka i prihvaćanje nastavnih programa 
 
a)  Školarine stranih studenata i upis pripadnika hrvatskog naroda iz inozemstva 
 
Rektor je izložio prijedlog odluke koju je pripremio Rektorski kolegij u širem sastavu o tome 
kako bi participaciju školarine plaćali strani studenti – u maksimalnom iznosu koji je utvrđen 
za redovite studente, osim ako je odlukom stručnog vijeća sastavnice Sveučilišta – zbog 
specifičnosti studijskih programa – drugačije utvrđeno) te o uvjetima upisa Hrvata izvan 
domovine te o definiciji Hrvata izvan domovine. 
U diskusiji u kojoj su sudjelovali D. Boras, N. Sarapa, Ž. Jerneić, prorektor I. Šimonović, B. 
Smerdel, I. Grubišić i D. Tipurić istaknute su nejasne definicije u prijedlogu odluke, naročito 
u pogledu pristupanja razredbenom ispitu i upisa na studij Hrvata izvan domovine, koje bi 
mogle,  ako se jasno ne definiraju, izazvati različitu praksu. Stoga je rektor predložio da 
sastavnice Sveučilišta u pisanom obliku objasne zašto se s nekim odredbama prijedloga 
odluke ne slažu, te što predlažu kao bolje rješenje temeljem dosadašnjeg iskustva, kako bi 
Senat na izvanrednoj sjednici planiranoj za 26. lipnja 2007. mogao donijeti odluku jer bi to 
još uvijek bilo pravovremeno. 
Senat je prijedlog rektora jednoglasno podržao. 
  
b) Sveučilišni kalendar za akademsku godinu 2007./2008. 
 
Rektor izvještava da se o prijedlogu Sveučilišnog kalendara za akademsku godinu 
2007./2008. raspravljalo već na dvije sjednice Senata te nije prihvaćen zbog primjedaba da je 
potrebno obaviti dodatne konzultacija na sastavnicama, naročito zbog organizacije nastave i 
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početka nastave za bolonjce. Povjerenstvo za praćenje realizacije bolonjskih programa u više 
je navrata raspravljalo o potrebi promjene sveučilišnog kalendara. Pisani prijedlog koji ste 
dobili uz poziv za sjednicu izradio je prof. dr. sc. Dalibor Blažina s Filozofskog fakulteta, a u 
suradnji s prof. dr. sc. Damirom Markučićem s Fakulteta strojarstva i brodogradnje. 
U predstavljanju novog modela sveučilišnog kalendara D. Blažina i D. Markučić  istaknuli su, 
da je zbog potrebe daljnjeg usklađivanja s bolonjskim procesom na Sveučilištu iznimno važno 
mijenjati kalendar. Analiza je pokazala niz manjkavosti u postojećem kalendaru (predugi 
ispitni rokovi – u prosjeku 14. tjedana godišnje, rujanski ispitni rok onemogućava kvalitetnu 
pripremu nastavne godine, ne postoji mogućnost uvođenja trimestra, razredbeni ispit u srpnju 
onemogućava pristup studentima s drugih evropskih sveučilišta, nezadovoljstvo zakonskom 
odredbom o početku akademske godine 1. listopada, i sl.).Naveli su pet temeljnih elemenata 
na kojima se temelji novi model te istaknuli mogućnosti i prednosti koje pruža novi model. 
Navedeni prijedlog prezentirali su i Rektorskom kolegiju u širem sastavu koji ga je, uz 
određene izmjene i dopune, predložio Senatu na prihvaćanje.  
U diskusiji su sudjelovali: M. Petrak (upozorio na odredbe važećeg Zakona), S. Leinert-
Novosel (predlaže javnu raspravu u kojoj će sudjelovati i profesori i studenti), I. Grubišić 
(koji se slaže da je ispitni rok predugačak, naročiti ako postoji kontinuirana provjera znanja), 
V. Mornar (hitno treba predložiti promjene Zakona) i B. Levaj (koja ovaj prijedlog smatra kao 
prijelazni do potpune uspostave novog modela) te rektor koji nakon svega izrečenog ističe da 
ako želimo mobilnost i efikasnost da moramo mijenjati tradiciju, način razmišljanja i praksu. 
Senat je većinom glasova (uz 4 glasa protiv) donio sljedeću odluku: 
Prihvaća se Sveučilišni kalendar za akademsku godinu 2007./2008. s time da: 

1) nastava za studente I. godine studija akademske godine 2007./2008. može početi u 
vremenskom intervalu 10. rujna 2007. do 9. listopada 2008.  

2) Jesenski ispitni rok za studente ostalih godina studija u akademskoj godini 
2006./2007. traje najdulje do kraja mjeseca rujna 2007. 

3) Nastava u akademskoj godini 2007./2008. mora trajati 15 tjedana po semestru ( uz 
eventualno jedan tjedan prekida za ispite). 

4) Ispitni rok u rujnu 2008. trajat će u načelu do 12. rujna 2008., a nastava u akademskoj 
godini 2008./2009. počet će 15. rujna 2008. 

5) Do 1. listopada 2007. nadležna tijela Sveučilišta i Zagrebu pripremit će prijedlog 
Sveučilišnog kalendara za akademsku godinu 2008./2009. 

 
b) Pokretanje postupka prihvaćanja novih nastavnih programa i postupka prihvaćanja 
dopuna nastavnog programa  
 
Prorektorica Lj. Pinter izvijestila je da je Odbor za organizaciju nastave na sastanku održanom 
2. svibnja 2007. razmotrio prijedloge za pokretanje postupka prihvaćanja novih nastavnih 
programa i prijedlog za prihvaćanje dopuna nastavnog programa sastavnica Sveučilišta u 
Zagrebu. Imenovani su interni recenzenti. Nakon prispjelih pozitivnih recenzija Odbor za 
organizaciju nastave predlaže Senatu da donese odluku o pokretanju postupka prihvaćanja 
novih nastavnih programa odnosno o prihvaćanju dopuna nastavnog programa: 
 

1) EKONOMSKOG FAKULTETA – program trogodišnjeg sveučilišnog 
preddiplomskog studija Poduzetništvo  koji će se izvoditi u Bjelovaru, 

 
2) FILOZOFSKOG FAKULTETA – program dvopredmetnog preddiplomskog studija 

nederlandistike  
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3) TEKSTILNO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA – program izvanrednog studija 
tekstilnog i modnog dizajna kao razlike stručnog studija modnog dizajna/dizajna 
tekstila i odjeće i sveučilišnog preddiplomskog studija tekstilnog i modnog dizajna 

 
4) ŠUMARSKOG FAKULTETA – dobivanje dopusnice (trajne) za izvođenje 

dislociranog stručnog studija Drvne tehnologije u Virovitici      i 
 
Obrazloženje uz točku 4. – Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 25. travnja 2005. 
izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dopusnicu za izvođenje dislociranog 
stručnog studija Drvna tehnologija u Virovitici na rok od tri godine. Nastavni program 
navedenog studija prošao je prethodno postupak prihvaćanja na Senatu Sveučilišta u Zagrebu. 
Kako je lokalna zajednica iskazala interes za upis nove generacije studenata u akademskoj 
godini 2007./2008., Šumarski fakultet pokrenuo je postupak izdavanja dopusnice (trajne) za 
izvođenje dislociranog stručnog studija Drvne tehnologije u Virovitici. Odbor za organizaciju 
nastave predlaže Senatu da pokrene postupak za dobivanje dopusnice. 
 
         5)  GEOTEHNIČKOG FAKULTETA – prihvaćanje dopuna nastavnog programa 
 
Obrazloženje uz točku 5. – Geotehnički fakultet pokrenuo je postupak dopune nastavnog 
program, na način da se u izvođenju nastave, uz nositelje kolegija u znanstveno-nastavnom 
zvanju daje mogućnost da sudjeluju i suradnici (vježbe). Kako se radi o maloj dopuni 
nastavnog programa koja ne mijenja osnovnu strukturu programa niti bodovni sustav, Odbor 
za organizaciju nastave predlaže Senatu da prihvati dopune nastavnog programa. 
 
Senat je sa većinom glasova (uz 4 suzdržana glasa) donio odluku o pokretanju postupka 
prihvaćanja novih nastavnih planova (1.-4.) i prihvatio dopunu nastavnog plana (5.) kao što je 
naprijed navedeno.  
 
U dodatnoj raspravi J. Geber , kao član Financijskog savjeta, upozorio je da niti za jedan novi 
program nije navedena financijska konstrukcija jer o tome raspravlja Savjet prije nego 
programi idu na evaluaciju na Nacionalno vijeće.  D. Bjegović također je istakla pitanje 
kapaciteta visokog učilišta koje predlaže novi studij, uvjeti izvođenja studija su nepoznati, 
osiguranje kvalitete te budućnosti stručnih studija na Sveučilištu. Rektor ističe da nacrt 
Financijskog pravilnika Sveučilišta pokušava riješiti i neka id navedenih pitanja te se 
Sveučilište ne može upustiti u rješavanje tih pitanja dok nema Financijski pravilnik. Također 
naglašava da niti u RH još nije uspostavljen sustav cijena studija. Pitanjem stručnih studija 
Sveučilište započinje raspravu nakon ljeta.  
 
 
4. Strategija e-učenja Sveučilišta u Zagrebu 
 
Rektor ističe da je Strategiju e-učenja Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2007.-2010. izradilo 
Povjerenstvo imenovano na 8. sjednici Senata održanoj 13. veljače 2007. Javna rasprava 
Strategije provedena je na Sveučilištu u razdoblju od 10. do 20. svibnja 2007. Tijekom 
rasprave zaprimljeno je desetak prijedloga koji su u najvećoj mogućoj mjeri uvaženi u 
konačnom tekstu prijedloga Strategije.  Također je održano i javno predstavljanje Strategije te 
rasprava s članovima Povjerenstva.  
Mr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srca, predstavio je Strategiju e-učenja. Naglasio je da njena 
izrada potaknuta i Tempus projektom „Education Quality Improvement by E-learning 
Technology (EQIBELT)“kojeg u ime Sveučilišta u Zagrebu koordinira Srce. Korištena su i 
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iskustva europskih i hrvatskih sveučilišta – članova konzorcija projekta EQIBELT, posebno 
Sveučilišta u Edinburghu, Sveučilišta u Leuvenu i Estonskog E-sveučilišta.Strategija stvara 
pozitivno i poticajno okruženje, ali i jasno definira konkretne korake potrebne za razvoj i 
sustavnu primjenu e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu te doprinosi ostvarivanju strateških 
ciljeva Sveučilišta, zacrtanih u razvojnoj strategiji Iskorak 2001. i aktualnom programu rada 
rektora. Zatim je ukratko objasnio viziju, misiju, temeljne odrednice i strateške ciljeve e-
učenja na Sveučilištu u Zagrebu, područja strateškog djelovanja i planirane aktivnosti i  
praćenje ostvarivanja strategije.  Uvođenjem i aktivnom primjenom e-učenja Sveučilište bi 
unaprijedilo kvalitetu sveučilišnog obrazovanja, omogućilo nastavnicima i studentima 
ostvarivanje novih uloga u obrazovnom procesu, povećalo konkurentnost Sveučilišta i 
sveučilišnih studijskih programa te osposobilo studente za uporabu tehnologije cjeloživotnog 
učenja. 
Na upit I. Grubišića o cijeni e-učenja odgovorio je prorektor T. Ćurko da će i to pitanje 
rješavati Financijski pravilnik Sveučilišta u Zagrebu. 
Senat je potom jednoglasno donio sljedeću odluku: Prihvaća se Strategija e-učenja Sveučilišta 
u Zagrebu za razdoblje 2007. -  2010. koju je izradilo Povjerenstvo koje je imenovao Senat na 
8. sjednici u 338. akademskoj godini održanoj 13. veljače 2007. 
 
Mr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srca potom je članovima Senata predstavio novu uslugu koju 
pruža Srce pod nazivom DOMUS – udomljavanje osnovnih internetskih servisa (Dom u 
Srcu) uz prigodan informacijski materijal.  
 
 
5. Poslijediplomski studiji   
 
Prorektorica za znanost i tehnologiju Melita Kovačević izvijestila je Senat o dopisu 
primljenom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 1. lipnja 2007. pod nazivom 
Ustrojavanje poslijediplomskih studija sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju, -očitovanje, daje se (klasa: 604-04/07-13/00015, Urbroj: 533-07-07-
0001 od 25. svibnja 2007.) koje je potpisao državni tajnik prof. dr. sc. Slobodan Uzelac. 
Poštovani, 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa uputilo vam je dana 25. studenoga 2005. godine 
očitovanje o ustrojavanju poslijediplomskih studija sukladno odredbama Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (klasa: 602-04/05-13/179, urbroj: 533-07-05-
1).  
Podsjećamo, navedeno očitovanje upućeno je radi mogućnosti izvođenja poslijediplomskih 
studija u vrijeme kada usklađivanje poslijediplomskih studija sa Zakonom o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju nije bilo dovršeno. Stoga je, radi što bržeg početka 
realizacije poslijediplomskih studijskih programa, koji su formalno usklađeni sa gore 
navedenim Zakonom, te uz pretpostavku poštovanja makar minimalnih standarda na kojima 
su trebali biti utemeljeni poslijediplomski studijski programi, napose glede znanstveno-
istraživačke utemeljenosti programa doktorskih studija, te raspoloživih nastavničkih, 
poglavito mentorskih, kapaciteta predlagatelja studijskih programa, Ministarstvo svojim 
očitovanjem omogućilo otpočinjanje izvođenja poslijediplomskih studija i prije procedure 
dobivanja nove dopusnice, pod uvjetom da je predloženi studijski program bio odobren od 
nadležnog senata sveučilišta, te ukoliko je senat sveučilišta uputio Ministarstvu pisano 
jamstvo kojim potvrđuje kako je određeni studijski program usklađen s odredbama Zakona. U 
datom prijelaznom razdoblju poslijediplomski studij (doktorski i specijalistički) mogao je 
otpočeti temeljem takve suglasnosti koju je predlagatelju izdao nadležni senat. 
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S obzirom na činjenicu da su u prethodnom  razdoblju započeti postupci vrednovanja 
predloženih studijskih programa okončani ili teku predviđenom dinamikom, započinjanje 
izvedbe poslijediplomskih studijskih programa ubuduće će biti moguće isključivo nakon 
dobivanja dopusnice od strane ministra znanosti, obrazovanja i športa.   
U diskusiji u kojoj su sudjelovali rektor, prorektorica M. Kovačević, M. Petrak, B. Smerdel i  
I. Habdija istaknuto je pitanje akademskih naziva studenata koji su studirali po programima 
koji su dobili jamstvo, a neće dobiti dopusnicu. Također je naglašeno da Senat koji je dao 
jamstvo mora i zaštititi studente poslijediplomskih studija jer je njihovo pravo da završe studij 
po programu po kojem su studij i započeli.. Rektor naglašava da će u slučaju da neki program 
ne dobije dopusnicu Senat razmotriti tu situaciju u cilju zaštite studenata: postavit će se 
pitanje odgovornosti fakulteta koji su predložili te programe, a studenti će biti upućeni na ona 
sveučilišta koja imaju takve programe s dopusnicom. Takav stav zauzeo je i Rektorski zbor na 
posljednjoj sjednici. I. Habdija ističe da bi trebalo upozoriti i Nacionalno vijeće da evaluacija 
programa traje predugo. U svrhu rješavanja iznesenih pitanja rektor najavljuje skori sastanak 
uprave Sveučilišta i obaju nacionalnih vijeća. 
  
 
6. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, 
poljima i granama 
 
Prorektorica M. Kovačević izvještava o aktivnostima koje su poduzete u vezi s Pravilnikom 
od prošle sjednice Senata kada je ta točka skinuta s dnevnog reda jer je bio tehnički 
nedotjeran i nepotpun. Tada je dogovoreno s predsjednicima vijeća područja da se na vijećima    
materijal usuglasi i pripremi za Senat.Održano je šest sastanaka s predsjednicima vijeća 
područja, jedan sastanak s predstavnicima nacionalnog vijeća za znanost, dva konzultativna 
sastanka s novim predsjednikom NVZ dr. sc. K. Pavelićem te više individualnih sastanaka 
ovisno o područjima i problemima koji su se otvarali. Materijal koji je pripremljen za 
današnju sjednicu rezultat je analize svih dokumenata gdje se traže zn. Područja. Polja i grane 
(od Zakona do Pravilnika o diplomi i sl.). Zadnji sastanak s predsjednicima vijeća područja 
održan je pred sjednicu Senata . Zbog neodazivanja predsjednika Društvenog i humanističkog 
vijeća područja na većinu sastanaka tu su i problemi – materijal nije usklađen za to područje. 
Zatim je taksativno navela još neke promjene za koje su prijedlozi stigli u tijeku sastanka pred 
Senat (str. 4.-Prirodne znanosti, str. 8.-tehničke znanosti, str.14.-Pravo, FFDI). Prijedlog 
Pravilnika, kada ga Senat prihvati bit će upućen u daljnji postupak Nacionalnom vijeću za 
znanost, a i Rektorski zbor uskoro će o njemu raspraviti. 
U diskusiji B. Smerdel iznosi da je prijedlog Pravnog fakulteta prihvatilo Fakultetsko vijeće 
još u 12. mjesecu 2005. i ne može u prijedlogu biti drugačije. M. Jurković navodi da čitav niz 
prijedloga Filozofskog fakulteta nije raspravilo vijeće područja.  
Također su svoje stavove iznijeli I. Grubišić i V. Mornar koji smatraju da nije potrebno 
uvoditi toliko novih zn. grana dok M. Petrak. G. Durn i T. Cvitaš smatraju da se sva zn. 
područja i polja ne mogu na isti način tretirati. D. Sunko pita je li doista potrebno da medicina 
ima duplo više grana nego cijelo tehničko područje. D. Tipurić smatra da je nužno na DH 
vijeću područja raspraviti sve prijedloge, a također se ne slaže s prijedlogom 
interdisciplinarnih grana. M. Kranjčec i P. Matković upozoravaju da bi brojne grane mogle 
biti problem kod izbora u zvanja, ali da su promjene negdje nužne zbog novih studijskih 
programa. 
Prorektorica M. Kovačević na to odgovara da i predsjednik NVZ smatra da treba ići za time 
da se minimaliziraju takve podjele tj. da se ukidaju u njihovoj funkcionalnosti, a da se zadrže 
isključivo na deskriptivnoj razini. 
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Senat je prihvatio prijedlog D. Bjegović i prorektorice M. Kovačević  da se u roku od 14 dana 
u dogovoru s predsjednikom i zamjenikom predsjednika Društvenog i humanističkog vijeća 
područja doradi dio koji se odnosi na to područje kako bi Senat na izvanrednoj sjednici 
krajem lipnja mogao pitanje izmjena i dopuna Pravilnika mogao ponovno raspraviti.  
 
7. Pokretanje postupka  stjecanja doktorata znanosti 
 
Senat je nakon uvodnog obrazloženja prorektorice Melite Kovačević prihvatio prijedlog 
svoga stalnog Povjerenstva za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti, utemeljenog 
na izvješćima stručnih povjerenstava fakultetskih vijeća te je  jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
Odobrava se pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti ovim predloženicima: 
 Izvan doktorskog studija:  
 
1. mr. sc. Nataša Mirolović Vlah, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski 
fakultet, 
tema: Stavovi o obrascima poželjnog ponašanja u socijalnim sukobima i razine poremećaja u 
ponašanju adolescenata 
2. mr. sc. Željko Bunić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 
tema: Utjecaj tržišne orijentacije na poslovnu uspješnost hrvatskih proizvodnih poduzeća 
3. mr. sc. Josip Mikulić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 
tema: Mjerenje kvalitete usluga zračnog prijevoza primjenom indeksa zadovoljstva korisnika 
4. mr. sc. Damir Krešić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 
tema: Mjerenje intenziteta destinacijske atraktivnosti u turizmu primjenom indeksa 
destinacijske atraktivnosti  
5. mr. sc. Miroslav Gregurek, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 
tema: Rast realnog sektora gospodarstva kao funkcija investicijskog bankarstva 
6. mr. sc. Ljiljana Božić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 
tema: Tržišna orijentacija u inovativnim poduzećima 
7. mr. sc. Marko Maliković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, 
tema: Razvoj heuristika za rješavanje problema retrogradne šahovske analize 
8. mr. sc. Hrvoje Juretić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
tema: Napredni oksidacijski postupci u obradi brodskih balastnih voda 
9. mr. sc. Zoran Veljačić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
tema: Utjecaj kugličarenja na svojstva poboljšanog nodularnog lijeva 
10. mr. sc. Boško Zenić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Misaoni put Branka Bošnjaka (Prilog za jednu filozofiju tolerancije) 
11. mr. sc. Dražen Šimleša, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Prepreke i mogućnosti za održivi razvoj Hrvatske. Analiza indikatora održivosti – 
ekološki otisak stopala i indeks ljudskog razvoja 
12. mr. sc. Ivana Kurtović Budja, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Govori Makarskoga primorja – fonologija i morfologija 
13. mr. sc. Vesna Bedeković, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Interkulturalne kompetencije nastavnika 
14. mr. sc. Ana Plosnić Škarić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Gotička stambena arhitektura grada Trogira 
15. mr. sc. Ivana Bajakić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
tema: Problem regulacije tržišta vrijednosnih papira u tranzicijskim zemljama 
16. mr. sc. Marko Šikić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
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tema: Pravna zaštita od nerješavanja upravne stvari u hrvatskom i poredbenom pravu 
17. mr. sc. Jasenka Štiglec, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
tema: Međunarodno pravo o zaštiti i korištenju ribljeg bogatstva i propisi Europske unije 
18. mr. sc. Miljenka-Jelena Jurašić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički 
fakultet, 
tema: Novi pristup neinvazivnom mjerenju elastičnosti karotidne arterije poluautomatskom 
ultrazvučnom tehnikom («eTracking») 
19. mr. sc. Sandra Morović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Procjena pouzdanosti poluautomatske ultrazvučne tehnike («eTracking») u određivanju 
elastičnosti karotidne arterije 
20. mr. sc. Ana Bratoš Cetinić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Struktura i dinamika populacije kućice Chamelea gallina L. 1758 (Bivalvia, Mollusca) 
u području ušća rijeke Neretve 
21. mr. sc. Krešimir Bulić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Povezanost razine autokrinog hormona rasta, E-kadherina i katenina u bolesnica s 
rakom dojke 
22. mr. sc. Tatjana Galić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Ubrzana evolucija gena rekombinacijom plazmida u bakteriji Escherichia coli 
23. mr. sc. Bojan Lazar, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Ekologija i zaštita glavate želve Caretta caretta (Linnaeus 1785) u istočnom Jadranu 
24. mr. sc. Vedrana Nerlović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Struktura i dinamika faune školjkaša (Bivalvia) pomičnog dna sjevernog Jadrana 
 
 
8. Sveučilišno-nastavna literatura 
 
Na prijedlog Povjerenstva za sveučilišno-nastavnu literaturu  Senat je jednoglasno prihvatio 
prijedlog i donio ovu  

 
ODLUKU 

 
Odobrava se  izdavanje ovih naslova kao sveučilišnih izdanja: 
  
 Slika u pokretu. Razvoj kinematografske tehnike, sveučilišni udžbenik, autora prof. Enesa Midžića, 
predlagač je Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Mato 
Kukuljica, ravnatelj Hrvatske kinoteke u sklopu Hrvatskog državnog arhiva, dr. sc. Hrvoje Turković, 
redoviti profesor Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i Silvestar Kolbas, redoviti 
profesor Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Procesi pripreme hrane, sveučilišni udžbenik, autorice dr. sc. Vesne Lelas, predlagač je 
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Tomislav Lovrić, 
professor emeritus Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Željko 
Mokrovčak, izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. 
Andrija Pozderović, izvanredni profesor Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta Josip Juraj 
Strossmayer u Osijeku. 
 
Osnove marketinga, sveučilišni udžbenik, autori: dr. sc. Jozo Previšić, dr. sc. Đurđana Ozretić Došen, 
dr. sc. Tanja Kesić, dr. sc. Nataša Renko, dr. sc. Marija Tomašević Lišanin, dr. sc. Tihomir 
Vranešević, dr. sc. Ana Tkalac Verčič, dr. sc. Dubravka Sinčić, dr. sc. Sunčana Piri Rajh i dr. sc. 
Darko Prebežac, predlagač je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Marcel 
Meler, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, dr. sc. Milan Jurše, redoviti 
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profesor Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru, Slovenija i dr. sc. Fedor Rocco, professor 
emeritus Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Telekomunikacije – tehnologija i tržište, sveučilišni udžbenik, autori: Alen Bažant, Ćeljka Car, 
Gordan Gladec, Dragan Jevtić, Gordan Ježić, Marijan Kunštić, Ignec Lovrek, Maja Matijašević, 
Branko Mikac i Zoran Skočir. Predlagač je Fakultet elektrotehnike i računarstva  Sveučilišta u 
Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Vjekoslav Sinković, redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Antun Carić, Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb, 
i dr. sc. Ivan Mencer, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 
 
Suvremeni engleski jezik III., sveučilišni priručnik, autorice: Snježana Veselica-Majhut, Ivana Bašić i 
Marina Zubak, predlagač je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Mario Brdar, 
izvanredni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku, dr. sc. Marta 
Medved-Krajnović, docentica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i mr. sc. Lovorka 
Zergollern Miletić, viši lektor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  
 
 
9. Međunarodna suradnja    
 
Rektor izvještava da su na stolu dva nova broja Sveučilišnog glasnika (svibanj 2007. i lipanj 
2007.) koji nas obavještavaju o zbivanjima na polju međunarodne suradnje Sveučilišta u 
Zagrebu između dviju sjednica Senata. Najavio je da će za izvanrednu sjednicu Senata koja će 
se održati 26. lipnja 2007. biti pripremljen Akcijski plan o poticanju uključivanja u 
međunarodne programe razmjene Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
10. Davanje suglasnosti na programe pristupnika za dekane sastavnica Sveučilišta u 
Zagrebu: Grafičkog fakulteta i Pravnog fakulteta   
 
Rektor izvještava Senat da su za ovu sjednicu radi davanja suglasnosti prispjeli programi 
pristupnika za dekana sa slijedećih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu: 
 
          
- Grafički fakultet                                                    prof. dr. sc. Diana Milčić 
 
- Pravni fakultet                                                       prof. dr. sc. Josip Kregar 
 
Rektor je programe pročitao, dao svoju suglasnost na njih te ih uputio Senatu na davanje 
suglasnosti.  
Senat je jednoglasno donio odluku o davanju suglasnosti na programe pristupnika za dekane 
navedenih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. 
  
 
11. Financijska pitanja 
 
Prorektor T. Ćurko izvještava  da je nacrt prijedloga Financijskog pravilnika Sveučilišta u 
Zagrebu prezentiran na posebnom sastanku dekana i prodekana za financije sastavnica, a da 
javna rasprava traje do 18. lipnja 2007. pa predlaže da se i sada na sjednici provede rasprava. 
B. Smerdel smatra de je 14 dana premalo za javnu raspravu za donošenje tako važnog 
pravilnika za Sveučilište kao što je Financijski pravilnik. Također smatra da prijedlog 
Pravilnika nije u skladu sa Statutom Sveučilišta (poglavlje 8. Pravilnika) te da ignorira odluku 
Ustavnog suda o pravnoj osobnosti sastavnica. 
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V. Čavrak iznosi da je na Ekonomskom fakultetu provedena javna rasprava te je prikupljeno 
šest stranica primjedaba koje će biti dostavljene Sveučilištu. Neke sastavnice prijedlogom 
Financijskog pravilnika stavljene su u nepovoljniji položaj u odnosu na druge sastavnice pa bi 
to moglo imati dezintegrirajući efekt. O pravnoj osobnosti sastavnica također misli kao i B. 
Smerdel. Pravilnik u svom nacrtu bitno mijenja procedure financiranja i donošenje određenih 
pravila i kriterija za što Rektorat kadrovski nije spreman. Smatra da niti naziv Pravilnika nije 
dobro definiran (ne Financijski pravilnik nego Pravilnik o ………..). Ističe da ne treba na 
glasače vršiti pritisak rokovima, te da bi prije prihvaćanja trebalo napraviti konkretne 
simulacije pojedinih prijedloga te probnu simulaciju Proračuna Sveučilišta. Također bi trebalo 
zajedno s Ministarstvom precizirati standarde troškova. D. Tipurić smatra da ne bi bilo dobro 
tako važan pravilnik za Sveučilište donositi preglasavanjem.  
Prorektor T. Ćurko navodi  da će Povjerenstvo za izradu Pravilnika razmotriti sve primjedbe i 
na njih dati odgovore ili ih prihvatiti. Rasprava o Financijskom pravilniku slijedi nakon 
dogovora s rektorom. 
 
 
12. Izvješća sa sjednica sveučilišnih tijela 
 
Rektor moli da se zbog kratkoće vremena koje je ostalo do završetka sjednice, a zbog 
prisustvovanja prezentaciji Prostornog plana Sveučilišta u Zagrebu u NSK o ovoj točci ne 
raspravlja. 
  

 

13. Davanje suglasnosti na izdvajanje Međunarodnog istraživačkog centra za 
arheologiju Brijuni-Medulin 

 
Rektor podsjeća da se na prošloj sjednici Senata već pokrenulo pitanje izdvajanja ustrojbene 
jedinice Sveučilišta u Zagrebu – Međunarodni istraživački centar za arheologiju Brijuni-
Meduli – iz sastava Sveučilišta u Zagrebu. Namjera je da se sjedini s Institutom za 
arheologiju. Nedostatni razlozi za izdvajanje koji su tada navedeni kao razlog nedonošenja 
odluke danas su dopunjeni materijalom koji je dostavila voditeljica MIC za arheologiju i 
državni tajnik za znanost prof. dr. sc. Dražen Vikić Topić. 
Voditeljica MIC za arheologiju prof. dr. sc. Vesna Girardi Jurkić, na upit B. Smerdela i M. 
Radujkovića u svom je pojašnjenju istaknula, da MIC za arheologiju kao ustrojbena jedinica 
Sveučilišta djeluje od 1994. godine te sustavno unapređuje znanstveno-istraživačku djelatnost 
na području arheologije i zaštite spomeničke baštine organizacijom arheoloških iskapanja, 
konzervacijom i prezentacijom starina u Istri. Ističe se suradnjom s hrvatskim i stranim 
sveučilištima, organizacijom arheološke prakse na terenima. Također je aktivan i  u 
izložbenoj promociji arheološke i povijesne baštine Istre u Hrvatskoj i inozemstvu te u 
realizaciji međunarodnih arheoloških tematskih savjetovanja uz izdavanje časopisa Histria 
Antiqua i publikacija Histria-Katalozi-Monografije pod patronatom UNESCO-a. U 12 godina 
djelovanja MIC za arheologiju je istražio je dio antičko/kasnoantičke nekropole Burle kod 
Medulina, te mnoge druge objekte iz perioda 1.-6. st. te provodi sistematsko iskapanje uz 
konzervaciju rimskog rezidencijalnog kompleksa Vižula kod Medulina. Do sada je 
pripremljeno 12 međunarodnih arheoloških savjetovanja. Mic za arheologiju vode voditelj i 
međunarodni savjet. U okviru znanstvenog projekta radi jedan znanstveni novak. MIC za 
arheologiju djeluje u zakupljenim prostorima u Puli i u Medulini, a predviđa se dobivanje 
prostora od Grada Pule. Sveučilište u Zagrebu dalo je suglasnost da MIC samostalno sklapa 
sporazume o suradnji te se natječe za domaće i inozemne znanstvene projekte. Financiranje 
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projekata se obavljalo preko poslovnog računa Sveučilišta koje je jedino snosilo trošak 
zakupa dviju prostorija u Puli i Medulinu. S obzirom na labavu vezu sa Sveučilištem te 
razgranatu međunarodnu suradnju i obim djelatnosti nužno je potrebno izvršiti strukturnu 
promjenu organizacije rada što će moći ako se sjedini sa Institutom za arheologiju koji ima 
cjeloviti infrastrukturu. A. Durman i M. Jurković podržali su zahtjev voditeljice MIC za 
arheologiju.  
Senat je potom sa 48 glasova za donio sljedeću odluku: 
Daje se suglasnost za izdvajanje ustrojbene jedinice Sveučilišta u Zagrebu Međunarodni 
istraživački centar za arheologiju Brijuni – Medulin iz sastava Sveučilišta u Zagrebu. 
  
 
14. Imenovanje članova Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin 
  
Rektor podsjeća da je u veljači 2007. Senat Sveučilišta u Zagrebu dao suglasnost na Statut 
Studentskog centra Varaždin temeljem čijih prijelaznih i završnih odredbi je nužno imenovati 
novi saziv Upravnog vijeća. 
Rektor predlaže, a Senat jednoglasno prihvaća i donosi odluku kojom se u Upravno vijeće 
Studentskog centra Varaždin imenuju: 

1) prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za prostorno planiranje i razvoj – predstavnik 
Sveučilišta u Zagrebu, 

2) prof. dr. sc. Željko Hutinski, Fakultet organizacije i informatike – predstavnik 
Sveučilišta u Zagrebu, 

3) Ljubica Hleb, Studentski centar Varaždin – predstavnica zaposlenika, 
4) student Filip Dodigović, Geotehnički fakultet – predstavnik Studentskog zbora i  
5) Mirna Slaviček, dipl. iur., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – predstavnica 

Ministarstva. 
 
15. Obavijesti 
 
Prorektor T. Ćurko pozvao je članove Senata da nakon sjednice prisustvuju predstavljanju 
Prostornog plana Sveučilišta u Zagrebu u predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice kojem 
će uz članove akademske zajednice prisustvovati predsjednik RH Stipe Mesić sa suradnicima, 
izaslanik premijera - ministar znanosti, obrazovanja i športa prof. dr. sc. Dragan Primorac sa 
suradnicima, gradonačelnik sa svojim suradnicima te istaknuti predstavnici struke. 
Predstavljanje će početi u 18,30 sati. 
 

  
*** 

  
Rektor je zahvalio svima na sudjelovanju u radu i zaključio sjednicu u 17,45 sati. 
 
 
 

                                                                                           Rektor 
 
 
  

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš 
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Zapisnik sastavila: 
 
 
Olga Šarlog – Bavoljak 
 
 
Uz poziv broj:   
Klasa: 602-04/07-04/2 
Urbroj: 380-07/1-07-08 
od  8. lipnja 2007. 


