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ZAPISNIK 
12. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 339.akademskoj godini (2007./2008.) 
održane u utorak 10. lipnja 2008. s početkom u 16 sati u Velikoj vijećnici Pravnog 
fakulteta, Zagreb, Trg maršala Tita 14 
 
Prisutni: 
1. Prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš, rektor 
-Prof dr.sc. Bojan Baletić, prorektor za razvoj i prostorno planiranje 
-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 
-Prof.dr.sc. Ivan Šimonović, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju 
 
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 Bajraktarević,  Prirodoslovno-matematički fakultet 
5. Prof.dr.sc. Neven Kuspilić, zamjenik, Građevinski fakultet 
6 . Prof.dr.sc. Jasenka Pribernik, zamjenica, Grafički Fakultet 
7 .Prof.dr.sc. Neven Budak, Filozofski fakultet 
8. Prof.dr.sc. Lenko Pleština , Arhitektonski fakultet 
9. Prof.dr.sc. Damir Boras, Filozofski fakultet 
10. Prof.dr.sc. Dorijan Marjanović, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
11. Prof.dr.sc. Aleksander Durman, Filozofski fakultet 
12. Prof.dr.sc. Goran Durn, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
13. Prof.dr.sc. Ivan Habdija, Prirodoslovno-matematički fakultet     
14. Prof.dr.sc. Ružica Beljo Lučić, zamjenica, 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. Damir Markučić,zamjenik Fakultet strojarstva i brodogradnje 
20. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, prodekan, Fakultet organizacije i informatike 
21. Prof.dr.sc. Nikola Kujundžić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
22. Prof.dr.sc. Željko Jerenić, Filozofski fakultet 
23. Prof.dr.sc. Miljenko Jurković, Filozofski fakultet 
24. Prof.dr.sc. Stanislav Frangeš, geodetski fakultet 
25. Izv.prof. Slavomir Drinković, Akademija likovnih umjetnosti 
26. Prof.dr.sc. Dragutin Komar, Stonatološki fakultet 
27. Prof.dr.sc. Vedran Mornar , Fakultet elektrotehnike i računarstva 
28. Prof .dr.sc. Ivica Kostović, Medicinski fakultet- predsjednik Vijeća biomedicinskog 
područja 
29.Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
30. Prof.dr.sc. Mladen Kranjčec,  Geotehnički fakultet   
31. Prof.dr.sc. Prosper Matković, Metalurški fakultet  
32.Prof.dr.sc. Draženka Blaži, zamjenica, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 
33. Damir Ježek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
34. Prof.dr.sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet 
35. Prof.dr.sc. Mladen Janjanin, Muzička akademija 
36. Prof.dr.sc .Mihaela  Britvec,  Agronomski fakultet 
37. Prof.dr.sc. Zdravko Petrinec, Veterinarski fakultet 
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38. Prof.dr.sc. Velimir Sušić, Veterinarski fakultet 
39. Prof.dr.sc. Marko Pranjić, Hrvatski studiji 
40. Prof.dr.sc. Darko Ujević, Tekstilno-tehnološki fakultet 
41. Prof.dr.sc. Nikola Sarapa, Prirodoslovno-matematički fakultet  
42. Prof.dr.sc. Vladimir Šimović, Učiteljska akademija 
43. Prof.dr.sc. Josip Kregar, zamjenik, Pravni fakultet 
44. Prof.dr.sc. Josip Baloban, Katolički bogoslovni fakultet  
45.  Prof.dr.sc. Darko Tipurić, Ekonomski fakultet 
46. Prof.dr.sc. Zoran Zgaga, Prehrambeno-biotehnološki fakultet-predsjednik Vijeća 
biotehničkog područja 
47. Prof.dr.sc. Dinko Vuleta, Kineziološki fakultet 
48.  Jolanta Sychowska Kavedžija, Filozofski fakultet 
49. Mr.sc. Jasna Kos Modor, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
Studenti poslijediplomskog studija: 
 
Studenti dodiplomskog studija 
50. Krešimir Bašić,  Stomatološki fakultet 
  
Ostali prisutni 
51. prof.dr.sc. Marko Petrak, Hrvatski akademski sindikat 
55. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
-  
-  
56. iz stručne službe Rektorata 
-stručna suradnica za studije i studente Lucija Barjašić, prof. 
-stručna suradnica za odnose s medijima Tamara Dagen, dipl. novinar 
-stručna suradnica za studijske programe mr.sc. Tamara Gobo 
-stručna suradnica za pravne poslove Ivana Kriletić, dipl.iur. 
-stručna suradnica za nastavu i studente Ljubica Krpelj, dipl.iur 
- Ured za međunarodnu suradnju Ana Ružička, prof 
-Olga Šarlog Bavoljak, dipl.iur. akademska tajnica 
 
Predsjedava rektor Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš. 
 
Rektor prof.dr.sc. Aleksa  Bjeliš otvorio je 12. redovitu sjednicu Senata u 339. akademskoj 
godini (2007./2008.), pozdravio sve prisutne i predložio izmjenu dnevnog reda pod točkom 3. 
međunarodna suradnja, te zamjenu mjesta točke 5. donošenje odluke o upisu studenata u I. 
godinu studija na diplomskim studijima  u akademskoj godini 2008./2009. na sveučilištu u 
Zagrebu i 4.  Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u 
Zagrebu 
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 
 
 

D n e v n i   r e d : 
   
 

1. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 11., redovite sjednice Senata održane 
13. svibnja 2008. 
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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 naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno 

zvanje redovitog profesora – na vrijeme od pet godina 
 

3. Međunarodna suradnja 
 
4. Istraživačka strategija Sveučilišta u Zagrebu 

 
5. Donošenje odluke o upisu studenata u I. godinu studija na diplomskim studijima u 
akademskoj godini 2008./2009. na Sveučilištu u Zagrebu 
 
6. Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u 
Zagrebu 

 
7. Pokretanje postupka za prihvaćanje nastavnog plana i programa združenog  

diplomskog studija Migracije i interkulturalni odnosi ( predlagatelj: Filozofski 
fakultet ) 

 
8. Poslijediplomski studiji 

 
9. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

 
10. Sveučilišno-znanstvena literatura 

 
* 

 
 

11. Davanje suglasnosti dekanu Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta za sklapanje 
ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna 
 
12. Davanje suglasnosti na izbor voditelja Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu  

  
       13. Ostalo 

 
*** 

 
 

1. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 11., redovite sjednice Senata održane 
13. svibnja 2008. 

Na zapisnik 11., redovite sjednice nije bilo primjedaba. 
Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.  

 
2. Izbori 

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

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

 

O svim prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje za utvrđivanje kriterija i potvrde izbora u 
zvanja izvijestio je rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš, jer je prorektorica prof.dr.sc. Ljiljana Pinter, 
trenutno bila odsutna.   
 
a)  Potvrđivanje izbora  u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora – trajno:      
 
 Ur. broj IME PREZIME Visoko učilište Znan. područje Znanstveno polje 

1. 640-
01/08-
17/60 

dr. sc. Vesna   
DUŠAK 

 

Fakultet organizacije i 
informatike Varaždin 

Društvene 
znanosti 

Informacijske znanosti, 
informacijski sustavi i 
informatologija 

2. 640-
01/08-
17/62 

dr. sc. Drago  
ROKSANDIĆ 

Filozofski fakultet Humanističke 
znanosti 

Povijest (opća povijest) 

3. 640-
01/08-
17/67 

dr. sc. Hrvoje  
TURKOVIĆ 

Akademija dramske 
umjetnosti 

Humanističke 
znanosti 

Znanost o 
umjetnosti,filmologija 

4. 640-
01/08-
17/63 

dr. sc. Zoran  
ZGAGA 

Prehrambeno-
biotehnološki fakultet 

Biotehničke 
znanosti 

Biotehnologija 

5. 640-
01/08-
17/33 

Pavel  
ROJKO 

Muzička akademija Umjetničko 
područje 

Glazbeno 

6. 640-
01/08-
17/347 

dr. sc. Ivan    
SANTINI 

Ekonomski fakultet Društvene 
znanosti 

Ekonomija 

Prijedlozi Povjerenstva jednoglasno su prihvaćeni. 
b) Potvrđivanje izbora  u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora-na vrijeme od pet  godina: 

 
R. 
br. 

Ur. 
broj 

Ime PREZIME Visoko učilište Znan. područje Znanstveno polje 

1.  640-
01/08-
17/64 

dr .sc. Felicita  
BRIŠKI 

Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije 

Tehničke 
znanosti 

Kemijsko inženjerstvo, 
analiza i sinteza procesa 
drige temeljne tehničke 
znanosti, zaštita okoliša 

2.  640-
01/08-
30/27 

izv. prof. Mile  
BLAŽEVIĆ 

Akademija likovnih 
umjetnosti 

Umjetničko 
područje 

Likovna umjetnost, grana 
kiparstvo 

Prijedlozi Povjerenstva jednoglasno su prihvaćeni.  
c)  Potvrđivanje izbora  u znanstveno-naslovno zvanje redovitoga profesora-na vrijeme od pet  godina: 
 

R. 
br. 

Ur. 
broj 

Ime PREZIME Visoko učilište Znan. područje Znanstveno polje 

1. 640-
01/08-
17/39 

dr .sc. Srečko  
LIPOVČAN 

Institut društvenih znanosti 
„Ivo Pilar“ 

Humanističke 
znanosti 

Filologija/teorija i 
povijest književnosti 

Prijedlog Povjerenstva jednoglasno je prihvaćen. 
 
3. Međunarodna suradnja 
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Prorektor prof.dr.sc. Ivan Šimonović izvijestio je o aktualnom stanju o mobilnosti na 
Sveučilištu. Na samom  početku ove točke prorektor je izvijestio o kronologiji događaja vezanih 
uz odgađanje sudjelovanja u pilot projektu na  principu Erasmus. Prvo je uslijedilo neformalno 
saznanje o odgađanju projekta, na što je upućeno pismo rektora u kojem se traži službena 
obavijest MZOŠ-a. Službena obavijest MZOŠ-a dana je 5. lipnja 2008. i prema toj obavijesti 
program Erasmus odgođen je za ak. god. 2009./2010. Zbog odgađanja pilot projekta na principu 
Erasmusa Sveučilište koje je sklopilo bilateralne ugovore s drugim sveučilištima u nezavidnoj je 
situaciji. Nezadovoljstvo je izraženo i time jer od Europske komisije nije dobiven dopis u kojem 
se navode razlozi zbog kojih se odustaje od pilot projekta po principu Erasmus. Iako Sveučilište 
nije uključeno u projekt Erazmus ovim pilot projektom omogućio bi se dolazak stranih profesora 
i studenata na Sveučilište i obratno. Kao supstitut za pilot projekt sklopljen je bilateralni 
sporazum s Austrijom, premda taj sporazum nije zamjena za odustanak od pilot projekta. 
Odustanak od pilot projekta ima utjecaj na europeizaciju znanosti i obrazovanja. Nakon 
izlaganja prorektora prof.dr.sc. Ivana Šimonovića uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali 
prof.dr.sc. D. Boras, J. Kregar, D. Katanić i  prof. Ana Ružička. U raspravi je istaknuto da je 
teško objasniti stranim Sveučilištima zašto nije došlo do realizacije programa, te da  pojedine 
sastavnice imaju znatan trošak organizacije nastave za strane studente. Postavljeno je i pitanje 
isplate stranim nastavnicima koji već sudjeluju u organizaciji programa poslijediplomskih 
studija. 
Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju prof. Ana Ružička da rekla je da bi Sveučilište 
sklapalo bilateralne sporazume s stranim Sveučilištima po principu Erazmusa, ali ti sporazumi 
ne bi u sebi smjeli sadržavat riječ Erasmus, ti sporazumi predstavljaju drugačiji vid suradnje, pa 
bi se od svakog Sveučilišta zasebno tražio pristanak. 
Prorektor prof. dr. sc. Ivan Šimonović rekao je da od najave i raspisivanja natječaja za pilot 
projekt Erasmus Sveučilište u vrlo kratko roku sklopilo 60 sporazuma s europskim sveučilištima 
te se 230 studenata prijavilo za odlazak na partnerska sveučilišta tijekom jednog semestra. Zbog 
najavljenog povlačenja iz pilot projekta Erasmus Sveučilište je stavljeno u neravnopravan 
položaj s obzirom na ostala sveučilišta u Europi, te je dovedena u pitanje vjerodostojnost 
Sveučilišta. 
Istaknuto je da će sveučilište tijekom slijedeća dva tjedna kontaktirati partnerska Sveučilišta i 
pokušati dogovoriti osigurana mjesta za studente Sveučilišta u Zagrebu i izvan okvira pilot 
projekta Erasmus. Kako bi se osigurala sredstva Sveučilište će MZOŠ-u i Agenciji za mobilnost 
i programe Europske unije dostaviti potpune podatke i zatražiti osiguranje sredstava kako bi se 
realizirale razmjene studenata u 2008./2009. Sveučilište će također zatražiti da MZOŠ  učini sve 
što je potrebno kako bi Sveučilište ušlo kao ravnopravan partner u projekt Erasnus 2009./2010. 
Ako se govori o sporazumu koje je MZOŠ dogovorilo s Republikom Austrijom, kao supstitut za 
pilot projekt Erasmus Senat smatra da zbog prekratkih rokova sklapanje bilateralnih ugovora 
vezanih za mobilnost studenata nužno odgoditi za ljetni semestar jer će ih Sveučilište samo tako 
moći kvalitetno pripremiti. Na kraju rasprave članovi Senata istaknuli su da zbog 
nepoduzimanja odgovarajućih mjera MZOŠ-a razmjena neopravdano kasni a sam proces je 
potrebno ubrzati, povodom čega je Senat dao slijedeće zaključke:                
       

Zaključci Senata povodom otkazivanja pilot-projekta za Erasmus 
 

Sveučilište u Zagrebu, odnosno studenti, nastavnici i osoblje cijelog Sveučilišta dovedeni su u 
drugorazredni položaj u odnosu na ostala europska sveučilišta zbog neopravdanog 
nesudjelovanja u programima mobilnosti, posebice Erasmusu. Program Erasmus pravno i 
politički otvoren je za Hrvatsku još od 2004. godine, ali nadležna ministarstva do danas nisu 
poduzela potrebne mjere. Time je nanesena šteta hrvatskoj znanosti, visokom obrazovanju, ali i 
deklariranim hrvatskim vanjskopolitičkim opredjeljenjima i gospodarstvu. 
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1. Neočekivanim povlačenjem najavljenog natječaja za pilot-projekt Erasmus 2008./2009., 

nakon što smo sa šezdesetak europskih sveučilišta već pristupili razmjenama prijedloga 
sveučilišnih bilateralnih sporazuma i u kratkom razdoblju do povlačenja natječaja već 
dobili suglasnost za oko 230 mjesta za naše studente, dovedena je u pitanje 
vjerodostojnost Sveučilišta, otežana  buduća komunikacija vezana za programe 
mobilnosti kada u njima napokon budemo mogli sudjelovati, te počinjena izravna 
materijalna šteta jer ne možemo koristiti sredstva za već ugovorene zajedničke studijske 
programe. 

 
     3.   Nedopustivo je da državna administracija nije do sada učinila sve potrebno da omogući 

ravnopravno sudjelovanje  hrvatskih sveučilišta u europskim programima. S 
aktivnostima za uključivanje u međunarodne programe sveučilišne razmjene se 
neopravdano kasni i treba ih najenergičnije ubrzati. Mali iznos koji je sada predviđen kao 
nadomjestak za sudjelovanje u Erasmusu ne može pokriti štete od nemogućnosti našeg  
ravnopravnog sudjelovanja.  
 

4. Što se tiče sporazuma dogovorenog od strane MZOŠ s Austrijom, Sveučilište će u 
suradnji s austrijskim partnerima sklopiti sporazume, ali je hodogram koji je predviđen 
neodrživ zbog prekratkih i nerealnih rokova. Sklapanje bilateralnih ugovora  vezanih  za 
mobilnost studenata treba odgoditi za ljetni semestar jer ćemo ih samo tako moći 
kvalitetno pripremiti.  

 
5. Tražimo da se od strane MZOŠ i Agencije osiguraju sredstva za odlazak u razmjenu 

2008./2009. svih studenata koje su partnerske europske institucije spremne prihvatiti i 
bez okvira Erasmus pilot projekta. Podaci o broju studenata i potrebnom iznosu dostavit 
će se Ministarstvu i Agenciji čim primimo odgovore partnerskih sveučilišta. 

 
6. Tražimo da odgovarajuća državna tijela učine sve potrebno da Hrvatska u ak. god. 

2009./10. uđe u program Erasmus kao ravnopravan partner, a ne u sklopu pilot-
programa. Sve aktivnosti moraju od sada biti potpuno transparentne i predstavnici 
Sveučilišta u njih uključeni. Dosadašnja praksa dogovaranja o pitanjima međunarodne 
suradnje u visokom obrazovanju bez ikakvih konzultacija sa sveučilištima pokazala se 
vrlo štetnom i potpuno je neprihvatljiva. 
 

7. Ako odgovarajuća državna tijela u ovim naporima ipak ne uspiju, tražimo da sredstva 
predviđena za participaciju u europskim programima Ministarstvo dodijeli sveučilištima 
za potrebe i programe međunarodne suradnje kojima bi sveučilišta financirala klasične 
oblike razmjene i time makar djelomično ojačala svoj međunarodni položaj. 

 
Zaključci Senata prihvaćeni su uz nadopunu : 
 

8. Potrebno je da se u razumnom roku dostavi Sveučilištu  odluka Europske komisije zašto 
je došlo do odustajanja od pilot projekta Erasmus, te da se ta odluka dostavi i 
sastavnicama Sveučilišta. 

Zaključci Senata prihvaćeni su jednoglasno. 
 
4. Istraživačka strategija Sveučilišta u Zagrebu 
Prorektorica za znanost i tehnologiju prof.dr.sc. Melita Kovač obavijestila o Istraživačkoj 
strategiji Sveučilišta koju je izradio Odbor za istraživanje znanost i tehnologiju, riječ je zatim 
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preuzeo predsjednik odbora  prof.dr.sc. Andrijan Barić. Istaknuo je da je Istraživačka strategija 
značajan dokument za razvoj nastave i istraživanja, njome se osigurava međunarodna suradnja 
te prepoznatljivost i priznatost Sveučilišta. Prof.dr.sc. Adrijan Barić da je nakon izrađene 
strategije potreban i akcijski plan u kojem bi se odredili neki specifični ciljevi i instrumenti 
putem kojih bi se ti ciljevi ostvarili. Istaknuto je da zbog specifičnosti znanstvenog istraživanja 
ne postoji sveobuhvatna strategija, te da je potrebno urediti položaj znanstvenih novaka. 
Postavljeno je pitanje broja znanstvenih projekata na Sveučilištu ( prof.dr.sc. J. Baloban), a 
rečeno je da se svi projekti nalaze na web stranici Sveučilišta, odnosno na stranicama za 
međunarodne projekte. Prof.dr.sc. Neven Budak upozorio je na specifičnost društveno – 
humanističkog područja za koje objavljivanje baze podataka nije jedini način mjerenja 
izvrsnosti, te da je teško odrediti parametre uspješnosti za to područje. 
Istraživačka strategija Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvaćena. 
        
5. Donošenje odluke o upisu studenata u I. godinu studija na diplomskim studijima u 

akademskoj godini 2008./2009. na Sveučilištu u Zagrebu 
Na početku ove točke rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš podsjetio je članove Senata na odluku 
donesenu na 9. izvanrednoj sjednici održanoj 25. ožujka 2008., na kojoj je donijeta odluka o 
upisu studenata u prvu godinu studija na preddiplomskim i diplomskim programima, uz uvjet 
donošenja pozitivnih odluka pojedinih fakulteta u smjeru snižavanja studenskih participacija na 
razinu prošlogodišnjih. Nakon  što su studenske participacije umanjene, usvojene su na sjednici 
senata 8. travnja, uz ovlaštenje Senata da Rektorski kolelegij u širem sastavu izvršio je 
konzultacije s dekanima Pravnog i Ekonomskog fakulteta i Fakulteta političkih znanosti. Rektor 
prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš, podsjetio je i na usmeno obećanje koje je tijekom prosvjeda studenata 
dao ministar MZOŠ-a prof.dr.sc. Dragan Primorac, da će participacije studenata na diplomskim 
studijima u cijelosti biti podmirene iz sredstava državnog proračuna, odnosno sredstava MZOŠ-
a.  U skladu s tom odlukom državni tajnik dr.sc. Radovan Fuchs, tijekom sjednice Senata dao 
prijedlog odluke o osnovama financiranja visokog obrazovanja u ak. god. 2008./2009. 
Rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš povodom najave ministra MZOŠ-a zatražio je i pismenu razradu 
najave, kako bi se pripremili tekstovi natječaja do toga međutim nije došlo, te je rektor izjavio 
da Senat ne može funkcionirati da Senat teško može funkcionirati ukoliko materijale dobiva 
tijekom sjednica. 
S obzirom na nastalu situaciju rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš obavijestio je Senat da je 
Rektorskim kolegij u širem sastavu održan 10 lipnja, te da je preporuka Rektorskog kolegija da 
se u tekst natječaja uvrsti napomena da su studenti prilikom upisa na diplomske studije dužni 
uplatiti iznos participacije utvrđen natječajem, po završetku upisa Sveučilište će dostaviti 
MZOŠ-u podatke o upisanim studentima, a studentima će novac biti vraćen nakon što MZOŠ 
odgovarajući iznos doznači Sveučilištu. Nakon ove obavijesti uslijedila je rasprava u kojoj su 
sudjelovali: prof.dr.sc. M. Janjanin, D. Blaži,  D. Tipurić, V. Strahonja, N. Budak, Ž. Jerneić i 
S.Krajcar. 
U raspravi je naglašeno da je odluka donesena samo za slijedeću akademsku godinu 2008./2009. 
Smatra se da ovakva odluka MZOŠ-a ne potiče izvrsnost, koja se želi postići linearnim načinom 
plaćanja, međutim odluka se odnosi na slijedeću akademsku godinu pa su mogući drugi različiti 
modaliteti. Prorektor za poslovanje prof.dr.sc. Tonko Ćurko naglasio je da je potrebno izbjeći 
plaćanje studenata, pa da se zatim ta ista sredstva vraćaju, što je i administrativno teško 
provedivo. 
Dan je i prijedlog da Senat ovlasti  Rektorski kolegiju proširenom sastavu da sklopi ugovor čiji 
će nacrt izraditi Pravni fakultet ( prof.dr.sc. Josip Kregar) 
 Međutim Rektorski kolegij u širem sastavu sastaviti će zajedno s predstavnicima MZOŠ- 
prijedlog ugovora o financiranju troškova diplomskih studija i četvrte godine integriranih 
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studija, kako bi ugovor bio dan na usvajanje članovima Senata na izvanrednoj sjednici 24. 
lipnja. 
Odluka je prihvaćena s 46 glasova za i 1 suzdržanim.           
Odluka Ministarstva znanosti obrazovanja i športa:      
Temeljem odredbe članka 38. Zakona o sustavu državne uprave( «Narodne novine», br. 190/03 -

pročišćeni tekst, 199/03i 79/07) , a sukladno članku 86.stavku 4.Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju(«Narodne novine», br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04) i 

46/07), Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa donosi      
            

 ODLUKA 
o osnovama financiranja visokog obrazovanja u akademskoj godini 2008./2009. 

 
I. 
 

Ovom odlukom određuju se osnove financiranja visokog obrazovanja u akademskoj godini 
2008./2009., a u svrhu ostvarivanja slijedećih ciljeva: 

- razvoja sustava visokog obrazovanja i podizanja njegove kvalitete; 
- promjene strukture upisanih studenata povisokim učilištima koja će bitno više 

nego danas respektirati potrebe tržišta rada za visokoobrazovanim kadrovima; 
- ravnomjernijem regionalnom razvoju RH i u vezi s time ravnomjernom razvoju 

visokih učilišta u RH 
- daljnjem pokretanju kako sveučilišnih tako i stručnih studija. 
 

II. 
 

Tijekom akademske godine 2008./2009., sukladno sredstvima osiguranim u Državnom 
proračunu Republike Hrvatske , a temeljem ugovora sklopljenih između sveučilišta, veleučilišta 
i visokih škola, s jedne strane , te Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, s druge strane, 
nastavit će se financiranje postojećih studija javnih visokih učilišta ustrojenih i organiziranih 
sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i to prema kriterijima 
utvrđenim ovom Odlukom. 
 

III. 
 

(1)    Troškovi preddiplomskih (sveučilišni prvostupnik) i stručnih studija (stručni prvostupnik) 
iz točke II. ove Odluke za sve redovite studente koji, sukladno prethodno utvrđenim 
kvotama, studiraju uz punu subvenciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, 
podmiruju se cijelosti sredstvima državnog proračuna. 
 

(2)    Troškovi diplomskih studija iz točke II. ove Odluke podmiruju se u cijelosti sredstvima 
državnog proračuna za slijedeće kategorije redovitih studenata:  
 

- redovite studente koji u akademskoj godini 2008./2009. upišu diplomski studij na 
javnom sveučilištu; 

- redovite studente koji u akademskoj godini 2008./2009. upišu specijalistički 
diplomski stručni studij na javnom veleučilištu ili javnoj visokoj školi. 

 
(3)   Troškovi studiranja redovitih studenata integriranih studija podmirit će se odgovarajućom 

primjenom podtočke 2. ove točke, na način utvrđen ugovorom iz točke I. ove Odluke. 
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IV. 
 

Iznimno od odredbe točke II. ove Odluke, troškovi diplomskih studija, ustrojenih i 
organiziranih sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, podmiruju se u cijelosti sredstvima državnog proračuna za 
sve redovite studente koji, sukladno prethodno utvrđenim kvotama i pravilima studija, studiraju 
uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. 
 

V.    
 

Poslijediplomski studiji, za koje Sveučilište i Ministarstvo sporazumom utvrde iznimnu 
društvenu potrebu, mogu dijelom ili u potpunosti biti financirani sredstvima iz državnog 
proračuna.  

 
VI. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa prihvaćena je jednoglasno uz dopunu da su 
moguće promjene nakon potpisivanja ugovora između sveučilišta i MZOŠ-a. 
 
 

6. Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u 
Zagrebu 

Rektor prof.dr.sc. Aleksa Bijeliš obavijestio je članove Senata da je za donošenje odluke o 
prihvaćanju Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u 
Zagrebu potrebna je dvotrećinska većina, zbog nedostatka kvoruma prihvaćanje Pravilnika o 
studiranju odgođeno je za 13., izvanrednu sjednicu Senata 24. lipnja. 
 
7. Pokretanje postupka za prihvaćanje nastavnog plana i programa združenog  

diplomskog studija Migracije i interkulturalni odnosi ( predlagatelj: Filozofski fakultet ) 
 
Predmet : Prijedlog za pokretanje postupka prihvaćanja nastavnog plana i programa    

združenog diplomskog studija Migracije i interkulturalni odnosi Filozofskog  
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

Prorektorica za znanost i tehnologiju prof.dr.sc. Melita Kovačević obavijestila je Senat o o 
pokretanju postupka prihvaćanja nastavnog plana i programa združenog diplomskog studija 
Filozofskog fakulteta. Naglašeno je da do sada nije  bilo združenog diplomskog studija iako je 
to pravno bilo moguće.  
Radna skupina za poslijediplomske programe i doktorske teme na sastanku održanom 3. lipnja 
raspravljala je o programu združenog diplomskog studija Migracije i interkulturalni odnosi 
Filozofskog fakulteta. Nakon provedene interne recenzije programa i na osnovi pozitivnih 
izvješća recenzenata, Radna skupina predložila je  Senatu da razmotri potrebu za predloženim 
studijem i da pokrene postupak prihvaćanja programa, te da nakon toga studij proslijedi 
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje na 
daljnji postupak vrednovanja. 
Prijedlog programa združenog diplomskog studija Migracije i interkulturalni odnosi obrazložiio 
je  prof. dr. sc. Milan Mesić. Ovaj integrirani diplomski studij filozofski fakultet ostvaruje 
zajedno sa Sveučilištem u Stavangenu ( Norveška), Sveučilištem u Oldenburgu ( Njemačka), 
sveučilištem Alberta u Lisabonu ( Portugal) i Sveučilištem u Novoj Gorici ( Slovenija). Studij 
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uključuje e- learning studij, internetsku komunikaciju i korisne linkove. Te  tri tjedna intenivnih 
seminara na Sveučilištu Oldenburg u Njemačkoj. 
Prijedlog pokretanja postupka prihvaćanja nastavnog plana i programa združenog diplomskog 
studija  Migracije i interkulturalni odnosi jednoglasno je prihvaćen. 
 
8. Poslijediplomski studiji 
Prorektorica za znanost i tehnologiju prof.dr.sc. Melita Kovačević obavijestila je Senat o 
prijedlozima Radne skupine za poslijediplomske programe i doktorske teme:  
 I. Prijedlog za prihvaćanje novih nastavnih planova i programa poslijediplomskih  
   studija Sveučilišta u Zagrebu 
 
Na osnovi provedenog postupka prihvaćanja programa poslijediplomskih studija i pozitivnog 
mišljenja Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje te dobivenih dopusnica Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa za izvođenje studija, predloženo je Senatu Sveučilišta u Zagrebu 
prihvaćanje nastavnih planova i programa sljedećih poslijediplomskih studija Sveučilišta u 
Zagrebu: 
  

doktorski studiji: 
1. Filozofija, Filozofski fakultet 
2. Biologija, Prirodoslovno-matematički fakultet 
3. Veterinarske znanosti, Veterinarski fakultet 

 
specijalistički studiji: 
1. Hitna i intenzivna medicina, Medicinski fakultet 
2. Aktuarska matematika, Prirodoslovno-matematički fakultet 
3. Umjetnost tekstilom, Tekstilno-tehnološki fakultet 
4. Visoka moda, Tekstilno-tehnološki fakultet.   
 

 
II. Prijedlog Vijeća društveno-humanističkog područja za pokretanje postupka 
prihvaćanja novih nastavnih planova i programa poslijediplomskih studija Sveučilišta u 
Zagrebu   
Vijeće društveno-humanističkog područja na sjednici održanoj 28. svibnja 2008. raspravljalo je 
o sljedećim poslijediplomskim studijima: 

1. specijalistički studij Kontroling Ekonomskog fakulteta 
2. specijalistički studij Lokalna demokracija i razvoj Fakulteta političkih znanosti  
3.   specijalistički studij Regionalna politika Srednje i Jugoistočne Europe Fakulteta  

        političkih znanosti. 

Nakon provedene interne recenzije programa i na osnovi pozitivnih izvješća recenzenata, Vijeće 
je predložilo Senatu da se pokrene postupak prihvaćanja ovih poslijediplomskih specijalističkih 
studija, a da se nakon toga studije proslijedi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i 
Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje na daljnji postupak vrednovanja. 
 
III. Prijedlog Vijeća biotehničkog područja za pokretanje postupka prihvaćanja novog  

nastavnog plana i programa poslijediplomskog doktorskog studija Šumarstvo 
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu    

 

Vijeće biotehničkog područja na sjednici održanoj 21. svibnja 2008. raspravljalo je o programu 
poslijediplomskog doktorskog studija Šumarstvo Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
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Nakon provedene interne recenzije programa i na osnovi pozitivnih izvješća recenzenata, Vijeće 
predlaže Senatu da pokrene postupak prihvaćanja ovog poslijediplomskog doktorskog studija, a 
nakon toga studij proslijedi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i Nacionalnom vijeću za 
visoko obrazovanje na daljnji postupak vrednovanja. 
 
IV. Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa donijelo je rješenje kojim se odbija zahtjev za 
izdavanje dopusnice za poslijediplomski specijalistički studij Medicinska fizika Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta u trajanju od četiri godine, a čijim bi se završetkom stjecalo 200 ECTS 
bodova. Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje nakon provedenog postupka vrednovanja 
studijskog programa utvrdilo je da elaborat predlagatelja nije u skladu s odredbama Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koje se odnose na poslijediplomski studij.  
 
Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni. 
 
9. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 
Senat je nakon izlaganja prorektorice za znanost prof.dr.sc. Melite  Kovačević jednoglasno 
prihvatio prijedlog Radne skupine za poslijediplomske programe i doktorske teme, utemeljen na 
prijedlozima vijeća te donio  
 

ODLUKU 
 

Odobrava se stjecanje doktorata znanosti predloženiku 
 

Izvan doktorskog studija:  
 

1. mr. sc. Ivan Mustać Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 
tema: Modeliranje utjecaja višenamjenskog kanala Dunav-Sava na dinamiku podzemnih voda 
 
2. mr. sc. Goran Kiš, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 
tema: Hranjivost dijelova i cijele biljke silažnog kukuruza u razlilčitim stadijima zrelosti zrna 
 
3. mr. sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 
tema: Utjecaj dušične gnojidbe na kemijski sastav mošta i vina sorti Graševina, Chardonnay i 
Rizling rajnski (Vitis vinifera L.) 
 
4. mr. sc. Gabriel Ondrašek, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 
tema: Stres soli i kontaminacija rizosfere kadmijem: Fitoakumulacija hraniva i toksičnog metala 
 
5. mr. sc. Krešimir Dvojković, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 
tema: Genetska raznolikost hrvatskih kultivara pšenice 
 
6. mr. sc. Andrea Skelin, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 
tema: Genetska raznolikost bakterija mliječne kiseline izoliranih iz autohtonog Istarskog ovčjeg 
sira 
 
7. mr. sc. Oliver Hip, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, 
tema: Utjecaj informacijske tehnologije na stres u organizaciji 
 
8. mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, 
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tema: Politika uvjetovanosti kao katalizator učinaka pristupanja Europskoj uniji: proces 
pristupanja Republike Hrvatske 
 
9. mr. sc. Nebojša Blanuša, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, 
tema: Uloga teorija zavjera u konstrukciji političke zbilje u Hrvatskoj: analiza političkog 
diskurza 1980.-2007. 
 
10. mr. sc. Smiljko Šagolj, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, 
tema: Novinstvo i nacionalnointegracijski procesi u Bosni i Hercegovini 1850.-1914. 
 
11. mr. sc. Enes Kulenović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, 
tema: Pluralistička teorija utemeljenja ljudskih prava 
 
12. mr. sc. Ivan Lupić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Shakespeare između izvedbe i knjige 
 
13. mr. sc. Ivana Lovrić Jović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Jezična analiza frančezarija-Ponašijenčene Molièrove komedije kao književni ogled 
dubrovačkoga pučkog govora 
 
14. mr. sc. Margareta Jelić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Odnos samopoštovanja i motiva samopoimanja 
 
15. mr. sc. Bruno Kragić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Kasni klasični stil zvučnoga igranog filma 
 
16. mr. sc. Nina Lanović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Koncept Mora u portugalskoj frazeologiji 
 
17. mr. sc. Zlatko Hasanbegović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Jugoslavenska muslimanska organizacija u političkom životu Kraljevine Jugoslavije 
1929.-1941. 
 
18. mr. sc. Tea Vučina, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Provjera nekih postavki teorije višerazinskog socijalnog učenja u području predikcije 
ovisničkog ponašanja 
 
19. mr. sc. Smiljana Domac-Ceraj-Cerić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Intimizam u hrvatskom slikarstvu 
 
20. mr. sc. Viki Jakaša Borić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Arhitektura klasicizma i ranog historicizma u Zagrebu 
 
21. mr. sc. Igor Kulenović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Arheološke perspektive proučavanja nastanka odnosa društvene nejednakosti 
 
22. mr. sc. Barbara Ćuk, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 
tema: Metafizika u djelima Ivana Dunsa Skota 
 
23. mr. sc. Vana Roščić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 
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tema: Etička dimenzija estetike Luigija Pareysona 
 
24. mr. sc. Ivana Vukorepa, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
tema: Kapitalno financirani mirovinski sustavi kao čimbenici socijalne sigurnosti 
 
25. mr. sc. Dražen Lušić, Sveučilište Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
tema: Specifična obilježja meda kadulje (Salvia officinalis L.) 
 
26. mr. sc. Bojan Matijević, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet,  
tema: Utjecaj različitih čimbenika na rast i preživljavanje probiotičkih bakterija u 
rekonstituiranoj slatkoj sirutki 
 
27. mr. sc. Mara Artuković, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
tema: Indeks kakvoće vode kao podloga za gospodarsko vrednovanje funkcija podzemnih voda 
u kršu 
 
28. mr. sc. Damir Stanzer, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
tema: Istraživanje uvjeta i načina vođenja procesa biosinteze enzima oksidaze D-aminokiselina 
iz kvasca Triginopsis variabilis eksprimiranog u bakteriji Escherichia coli 
 
29. mr. sc. Matea Radačić Aumiler, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički 
fakultet, 
tema: Združeno protutumorsko djelovanje hipertermije, kvercetina, vanadija, klorpromazina i 
vitamina D na stanične i životinjske modele 
 
30. mr. sc. Andrija Vukadin, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 
tema: Anoplophora chinesis (Forster, 1771) (Coleoptera, Cerambycidae) – biologija, putovi 
introdukcije i mogućnost njenog štetnog utjecaja na šumsku vegetaciju Hrvatske 
 
31. mr. sc. Olivera Tančev Crnarić, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 
tema: Mikrorazmnožavanje i genotipska raznolikost divlje trešnje (Prunus avium L.) u dijelu 
prirodne rasprostranjenosti u Hrvatskoj 
 
32. mr. sc. Dalibor Štorga, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 
promjena naslova teme: Prostorna analiza varijabilnosti elemenata strukture državnih i privatnih 
šuma pomoću GIS-a 
 
33. mr. sc. Jadranko Vlahinja, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 
tema: Istraživanje investicijskog modela izgradnje i održavanja šumske prometnice kao 
poduzetničkog projekta različitih investitora 
 
 
U okviru doktorskog studija: 
 
1. Dušan Dožudić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 
tema: Kontekstualna uvjetovanost referencije singularnih termina 
 
2. Ana Butković, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 
tema: Problem znanja a priori u sporu između empirizma i racionalizma 
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3. mr. sc. Maja Laklija, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
tema: Psihosocijalna obilježja udomitelja i iskustvo udomiteljstva djece 
 
4. Silvija Rusac, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
tema: Nasilje nad starijim osobama 
 
5. Vanja Branica, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
tema: Institucionalna skrb za siromašnu i nezbrinutu djecu u gradu Zagrebu od 1900. do 1940. 
 
6. Ana Tomašić, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
tema: Uloga proteina TLP 40 i TROL u regulatornim mehanizmima oksigene fotosinteze 
 
7. Damir Klepac, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
tema: Utjecaj strukture na barijerne karakteristike polimernih materijala za pakiranje hrane 
 
8. Branka Maglić, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
tema: Ekotoksikološki studij utjecaja metala iz dodataka prehrani na vodene organizme 
 
9. Natalija Velić, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
tema: Razvoj novog tipa osjetila za dušikov (I) oksid i primjena za praćenje procesa 
denitrifikacije 
 
10. Danijela Bursać Kovačević,  Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
tema: Utjecaj sorte, uzgoja i prerade na stabilnost polifenolnih spojeva i antioksidacijski 
kapacitet jagode 
 
11. Teuta Tompić, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
tema: Matematičko simuliranje i modeliranje tehnološkog procesa proizvodnje rasplodnih jaja 
nesilica ROSS 308 
 
12. Jasna Beganović, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
tema: Primjena proteomike i drugih molekularnih metoda u definiranju funkcionalnih svojstava 
probiotičkih bakterija 
 
13. Gordana Hajduk, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
tema: Sinbiotički učinak probiotičkog soja Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 i 
inulina u dehidratiranom dijetetskom proizvodu na bazi pšenične krupice 
 
14. Nikolina Udiković Kolić, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
tema: Katabolički potencijal i genetička struktura bakterijskih zajednica porijeklom iz okoliša 
zagađenog atrazinom i drugim s-triazinskim spojevima 
 
15. Magdalena Ujević, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski 
studij Ekoinženjerstvo 
tema: Biogeokemijski ciklus arsena u podzemnim vodama 
 
10.Sveučilišno-znanstvena literatura 
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Na prijedlog Povjerenstva za Sveučilišno-znanstvenu literaturu Sveučilišta u Zagrebu, koji je 
iznijela prorektorica za znanost dr.sc. Melita Kovačević, Senat je jednoglasno prihvatio 
prijedlog i donio 

ODLUKU 
O prihvaćanju sljedećih naslova : 
Anatomija životinja s organogenezom I., sveučilišna skripta, autorica: dr. sc. Srebrenka Nejedli. 
Predlagač je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Mladen Zobudundžija, 
redoviti profesor Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini, dr. sc. Vesna Gjurčević-
Kantura, redovita profesorica Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Kreativna produkcija, film, televizija, audiovizualni i multimedijalni projekti, sveučilišni udžbenik,  
autor: izv. prof. Vedran Mihletić. Predlagač je Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.  
Recenzenti: dr. sc. Darko Lukić, izvanredni profesor Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u 
Zagrebu, dr. sc. Mato Kukuljica, savjetnik za audiovizualno gradivo-vanjski suradnik, Hrvatska 
kinoteka/Hrvatski državni arhiv, dr. sc. Hrvoje Turković, Akademija dramske umjetnosti. 
 
Slobodni način plivanja – kraul, sveučilišni priručnik, autor: dr. sc. Goran Leko. Predlagač je 
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Nada Grčić-Zubčević, izvanredna 
profesorica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta, dr. sc. Ivan Prskalo, docent Učiteljskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu (Kineziološka metodika). 
 
Esekerski rječnik, sveučilišni priručnik, autor: dr. sc. Velimir Petrović. Predlagač je Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Stanko Žepić, redoviti profesor Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, u miru, dr. sc. Velimir Piškorec, docent Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, dr. sc. Branko Kuna, docent Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku. 
 
Rasplođivanje svinja, sveučilišni udžbenik, autor: dr. sc. Tomislav Dobranić i dr. sc. Marko Samardžija. 
Predlagač je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Zdenko Makek, redoviti 
profesor Klinike za porodništvo Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Željko Pavičić, 
izvanredni profesor Zavod za animalnu higijenu, okoliš i etologiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, dr. sc. Željko Cvetnić, znanstveni savjetnik Hrvatskoga veterinarskog instituta. 
 
Teorije prevencije: Prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih, sveučilišni 
udžbenik, autorica: dr. sc. Josipa Bašić. Predlagač je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Slobodan Uzelac, redoviti profesor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Bojan Dekleva, Pedagoški fakultet Sveučilišta u Ljubljani, dr. sc. Dubravka 
Maleš, redovita profesorica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Umjetna inteligencija – Zaključivanje uporabom propozicijske i predikatne logike – zbirka zadataka, 
sveučilišna skripta u elektroničkom obliku, autori: dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić i mr. sc. Jan Šnajder. 
Predlagač je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti:  dr. sc. Bojana 
Dalbelo Bašić i mr. sc. Jan Šnajder, doc. dr. sc. Siniša Šegović,   Fakultet elektrotehnike i računarstva 
Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vlado Čerić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
T. W. Sadler: Langmanova medicinska embriologija, prijevod 10. engleskog izdanja, 2. hrvatsko 
izdanje, sveučilišni udžbenik , autori: dr. sc. Želimir Bradamante i dr. sc. Đurđica Grbeša.  
Predlagač je Medicinski fakultet Sveučilšta u Zagrebu. Recenzenti: prof. dr. Hrvoje Gomerčić, 
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu , prof. dr. Bosiljka Durst Živković,  Medicinski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. Ana Votava Raić,  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. 
Snježana Škrablin-Kučić,  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Primjena geostatike u analizi geoloških podataka, sveučilišni priručnik, autor: dr. sc. Tomislav Malvić. 
Predlagač je Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: prof. dr. sc. Josipa 
Velić,  Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Kosta Urmović,  Rudarsko-
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geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Esad Prohić,  Rudarsko-geološko-naftni 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Zoran Peh,  Hrvatski geološki institut. 
 
11. Davanje suglasnosti dekanu Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta za sklapanje 
ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna 
Senat je jednoglasno dao suglasnost dekanu Rudarsko-geološko –naftnog fakulteta za sklapanje 
ugovora u vrijednosti većoj od  3 milijuna kuna. 
 Prof.dr.sc. Ž. Jerneić dao je prijedlog za izmjene Statuta Sveučilišta, kojom bi se Senat 
oslobodio od financijskih odluka. Prorektor za poslovanje prof.dr.sc. Tonko Ćurko složio se da 
kada se radi o sredstvima koja se koriste iz kredita nije potrebna suglasnost Senata, osim kada se 
radi o trošenju sredstava iz vlastitih prihoda. 
  
12. Davanje suglasnosti na izbor voditelja Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 
Znanstveno- nastavno vijeće Hrvatskih studija na svojoj sjednici održanoj 6. svibnja 2008. 
izabralo je prof.dr.sc. Zvonimira Čuljka za voditelja Hrvatskih studija, nakon što je rektor 
prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš dao suglasnost na ovu odluku,  Senat je na sjednici jednoglasno 
potvrdio izbor. 
 
13. Ostalo 
- Na kraju sjednice tektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš čestitao je na izboru sedam novih,redovitih 
članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: Nikoli Hallayu s Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta, Darku Novakoviću, Milivoju Solaru, Krešimiru Nemecu s Filozofskog 
fakulteta, Goranu Tribusonu s Akademije deramske umjetnosti, Frani Paraću i Marku Ružđaku s 
Muzičke akademije. 
- Rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš čestitao je i dobitnicima Nagrade Grada Zagreba: prof.dr.sc. 
Nevenu Budaku s Filozofskog fakulteta, izv.prof. Vladi Jurkiću, dr.sc.Željku Kaštelanu,i 
prof.dr.sc. Petru Kesu s Medicinskog fakulteta, prof.dr.sc. Mariji Kaštelan Macan s fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije,  akademiku Anti Stamaću, vanjskom suradniku na 
Hrvatskim studijima i dr.sc. Vesni Kerhin – Brkljačić, vanjskoj suradnici na Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta.  
- Rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš pozvao je članove Senatana predstavljanje Sveučilišta u 
Orleanu, 11. lipnja 2008. u velikoj vijećnici u Rektoratu, te je najavio svečanu dodjelu rektorove 
nagrade koja će biti održnna 20. lipnja na Fakultetu strojarstva i brodogradnje s početkom u 13 
sati. 
- Rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš na kraju se zahvalio dekanima triju Akademija: muzičke, 
likovne i dramske umjetnosti, njihovim profesorima i studentima na ma uloženom trudu na 
pripremi obilježavanj 500. obljetnice smrti Marina Držića.     
  
 
 
 
 
 
 
 

 
             
             
             
             
         


