
ZAPISNIK 
 
5., redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 339. ak. god. (2007./2008.) 
održane u utorak 11. prosinca 2007. s početkom u 16 sati u vijećnici Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, 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. Ivan Šimonović, prorektor za međunarodnu i međuinstitucionalnu      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 Badnjak, Fakultet prometnih znanosti 
4.    Prof. dr. sc. Zlatan Bajraktarević, Prirodoslovno–matematički fakultet 
5.    Prof. dr. sc Dubravka Bjegović, Građevinski fakultet 
6.    Prof. dr. sc. Mladen Radujković,  Građevinski fakultet 
7.    Prof. dr. sc. Diana Milčić, Grafički fakultet 
8.    Prof. dr. sc. Neven Budak, Filozofski fakultet 
9.    Prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno-matematički fakultet, predsjednik     
       Vijeća prirodoslovnog područja  
10.  Prof. dr. sc. Lenko Pleština, Arhitektonski fakultet 
11.  Prof. dr. sc. Damir Boras, Filozofski fakultet 
12.  Prof. dr. sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet 
13.  Prof. dr. sc. Dorian Marjanović, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
14.  Prof. dr. sc. Aleksandar Durman, Filozofski fakultet 
15.  Prof. dr. sc. Biljana Zelić Kovačević, Rudarsko-geološko-naftni fakultet   
16.  Prof. dr. sc. Ivan Habdija, Prirodoslovno-matematički fakultet  
17.  Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, Šumarski fakultet 
18.  Prof. dr. sc. Juraj Geber, Medicinski fakultet 
19.  Prof. dr.sc.  Antun Glasnović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
20.  Prof. dr. sc. Izvor Grubišić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, predsjednik Vijeća 
       tehničkog područja 
21.  Prof. dr. sc. Davor Romić, Agronomski fakultet 
22.  Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, Fakultet organizacija i informatike  
23.  Red. prof. Branko Ivanda, Akademija dramskih umjetnosti 
24.  Prof. dr.sc.  Nikola Kujundžić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
25.  Prof. dr. sc. Miljenko Jurković, Filozofski fakultet  
26.  Prof. dr. sc. Željko Jerneić, Filozofski fakultet 
27.  Prof. dr. sc. Stanislav Frangeš, Geodetski fakultet     
28.  Red. prof.   Slavomir Drinković, Akademija likovnih umjetnosti  
29.  Prof. dr. sc. Drago Komar, Stomatološki fakultet 
30.  Prof. dr. sc. Vedran Mornar, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
31.  Prof. dr. sc. Ivica Kostović, Medicinski fakultet, predsjednik Vijeća biomedicinskog 
       područja 
32.  Prof. dr. sc. Slavko Krajcar, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
33.  Prof. dr. sc. Božidar Biondić, Geotehnički fakultet 



34.  Prof. dr. sc. Smiljana Leinert Novosel, Fakultet političkih znanosti, predsjednica  
       Vijeća društveno-humanističkog područja  
35.  Prof. dr. sc. Josip Madić, Veterinarski fakultet 
36.  Prof. dr. sc. Prosper Matković, Metalurški fakultet 
37.  Prof. dr. sc. Draženka Blaži, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 
38.  Prof. dr. sc. Duška Čurić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
39 . Prof. dr. sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet 
40.  Izv. prof.     Mladen Janjanin, Muzička akademija 
41.  Prof. dr. sc. Mihaela Britvec, Agronomski fakultet  
42.  Prof. dr. sc. Zdravko Petrinec, Veterinarski fakultet  
43.  Prof. dr. sc. Velimir Sušić, Veterinarski fakultet 
44.  Prof. dr. sc. Marko Pranjić, Hrvatski studiji  
45.  Prof. dr. sc. Darko Ujević, Tekstilno-tehnološki fakultet 
46.  Prof. dr. sc. Vladimir Šimović, Učiteljski fakultet 
47.  Prof. dr. sc. Josip Kregar, Pravni fakultet 
48.  Prof. dr. sc. Josip Baloban, Katolički bogoslovni fakultet 
49.  Prof. dr. sc. Zoran Zgaga, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, predsjednik Vijeća    
       Biotehničkog područja   
50.  Prof. dr. sc. Dinko Vuleta, Kineziološki fakultet 
  
Zaposlenici u suradničkim i nastavnim zvanjima 
51.  Mr. sc. Davor Illes, Stomatološki fakultet 
52.  Jolanta Sychowska Kavedžija, Filozofski fakultet 
 
Studenti poslijediplomskog studija 
 53.  Aleksandar Mešić, Agronomski fakultet 
 
Studenti dodiplomskog studija 
 54. Krešimir Bašić, Stomatološki fakultet 
 55. Martina Laković, Katolički bogoslovni fakultet 
   
Ostali prisutni: 

- Prof. dr. sc. Anto Mišić,  dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove 
- Doc. dr. sc. Marko Petrak,  Hrvatski akademski sindikat 
- Mr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srca 
- Prof. dr. sc. Damir Ljubotina, suradnik Odbora za upravljanje kvalitetom 
- Povjerenstvo za praćenje provedbe bolonjskog procesa: 
  Prof. dr. sc. Damir Markučić, predsjednik i članovi: prof. dr. sc. Ksenija Turković,  
  Prof. dr. sc. Darko Tibljaš, prof. dr. sc. Branka Levaj, prof. dr.sc. Dalibor Blažina, 
  Prof. dr. sc. Dragutin Kavran i doc. dr. sc. Marko Baretić   
iz stručne službe Rektorata: 

-  glavna tajnica Olga Šarlog-Bavoljak, dipl. iur., 
-  stručna suradnica Vesna Sedlar, 
-  stručna suradnica Lucija Barjašić, prof. 
-  stručna suradnica za odnose s medijima Tamara Dagen, dipl. novinar 
  
 
Predsjedava rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr.sc. Aleksa Bjeliš.  
 
Rektor je predložio dnevni red koji su članovi Senata dobili u materijalu za sjednicu. 



Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 

DNEVNI RED 
1)   Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika: 

- 2. izvanredne sjednice u 339. akad. godini (2007./2008.) održane 24. 10. 
2007. i 

- 4. redovite sjednice u 339. akad. godini (2007./2008.) održane 13. 11. 2007. 
2) Prijedlog Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima 

Sveučilišta u Zagrebu – pokretanje javne rasprave 
3) 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 

4) Nastava i studenti 
a) pripreme za pokretanje diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu 

u akademskoj godini 2008./2009. 
b) pokretanje postupka za prihvaćanje nastavnih planova i programa 
c) sadržaj diplome Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

5) Poslijediplomski studiji 
6) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti:  

a) prihvaćanje tema 
b) prenošenje nadležnosti na Vijeća područja 

7) Sveučilišno-znanstvena literatura 
8) Međunarodna suradnja 

 
* 

9) Imenovanje Upravnog vijeća SRCE-a 
10) Uputa za provođenje studentskih izbora 
11) Imenovanje odbora i povjerenstava 
12) Izvješće prorektora za razvoj i prostorno planiranje 
13) O s t a l o 
 

 
1.) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika: 

- 2. izvanredne sjednice u 339. akad. godini (2007./2008.) održane 24. 10. 
2007. i 

- 4. redovite sjednice u 339. akad. godini (2007./2008.) održane 13. 11. 2007. 
Na sadržaj zapisnika 2.izvanredne i 4. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu nije bilo 
primjedaba te su prihvaćeni jednoglasno.  
 
 
2.) Prijedlog Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima 
Sveučilišta u Zagrebu – pokretanje javne rasprave 
Prof. dr. sc. Damir Markučić, predsjednik Povjerenstva za praćenje provedbe bolonjskog 
procesa, koje je izradilo Prijedlog Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 
studijima Sveučilišta u Zagrebu ukratko je predstavio Pravilnik: strukturu, sadržaj pojedinih 
poglavlja te dao objašnjenja za pojedina predložena rješenja u Pravilniku. U javnoj raspravi 
koja će se danas pokrenuti i trajati određeno vrijeme Povjerenstvo će nastojati svaku 
primjedbu temeljito proučiti te ju ili prihvatiti ili argumentirano odbaciti. 



Rektor je zahvalio članovima Povjerenstva na uloženom trudu i vremenu koje je trebalo da se 
izradi Prijedlog Pravilnika. Potom je otvorio diskusiju jer su članovi Senata Prijedlog 
Pravilnika o studiranju dobili prije par dana pa možda već sada mogu iznijeti neka svoja 
opažanja ili sugestije. 
J. Kregar zahvaljuje članovima Povjerenstva koje je izradilo prijedlog Pravilnika te naglašava 
da ga treba pažljivo proučiti; Pravni fakultet sigurno će napraviti svoj komentar prijedloga 
Pravilnika, naročito u odnosu na Statut Sveučilišta – treba vidjeti jesu li  odredbe Statuta 
dobro protumačene u prijedlogu Pravilnika; posebnu pozornost treba posvetiti pitanju 
razgraničenja nadležnosti između Sveučilišta i sastavnica. 
B. Ivanda smatra da je prijedlog Pravilnika promišljan znanstveno te da nedostaje umjetnička 
komponenta te da to treba ugraditi. Smatra da treba utvrditi što je u umjetničkoj nastavi 
ekvivalent vježbama i seminarima. 
I. Grubišić smatra da u dijelu gdje se navode kao nositelji studija znanstveno-nastavne 
sastavnice treba dodati i Sveučilište jer je i ono nositelj  i izvoditelj određenih studijskih 
programa. 
V. Šimović smatra da se odredba o utvrđivanju prosjeka ocjena ne može primjenjivati za 
tekuću akademsku godinu.  
J. Baloban upozorava na predložene odredbe u prijedlogu Pravilnika o ugovoru o studiranju i 
pravne posljedice koje bi takav ugovor mogao dugotrajno proizvesti. 
M. Petrak upozorava na pitanje pravnog temelja za donošenje Pravilnika: potrebno je navesti 
članak Statuta kojim je to uređeno. 
N. Budak postavlja pitanje o značenju izvanrednog studiranja u odnosu na uvjete studiranja 
po bolonjskom procesu? Također upozorava na pitanje reguliranja ispita i ispitnih rokova jer 
je u novim uvjetima studiranja došlo do drugačijeg poimanja tih pojmova.  
K. Turković, članica Povjerenstva, naglašava da se ugovori o studiranju uvode zbog novog 
modela plaćanja participacije u troškovima studiranja svake akademske godine te zbog 
mogućnosti brze promjene tog statusa. Odredbe o izvanrednom studiju i izvanredni 
studentima te odredbe o ispitnim rokovima utvrđene su Statutom Sveučilišta i one su 
ograničile Povjerenstvo u predlaganju nekih racionalnijih rješenja. Dok je Statut Sveučilišta 
na snazi mora se poštivati.  Ako se žele poboljšati neka rješenja u Pravilniku nužno je 
mijenjati Statut. Vjerojatno će to pokazati i javna rasprava. 
Rektor naglašava da ga je Povjerenstvo tijekom rada na prijedlogu Pravilnika izvijestilo o 
naprijed iznesenoj situaciji o odnosu Statuta i Pravilnika.  
Ž. Jerneić naglašava da su neka rješenje Pravilnika neprovediva naročito o predprijavama za 
diplomski studij. K. Turković naglašava da je to uobičajeni način rada u inozemstvu, naravno, 
pod određenim uvjetima.  
S. Krajcar ističe da će Odbor za statutarna pitanja do siječnja 2008. dati svoje mišljenje o 
prijedlogu Pravilnika o studiranju. Moli da se sve primjedbe istovremeno pošalju i Odboru za 
statutarna pitanja.  
Rektor će zamoliti nekoga iz Odbora za statutarna pitanja da se priključi radu Povjerenstva 
kada će se razmatrati primjedbe i prijedlozi dostavljeni u javnoj raspravi. Predlaže da javna 
rasprava traje do 11. siječnja 2008. Uz upozorenje nekih članova Senata da je taj rok 
prekratak zbog božićnih i novogodišnjih blagdana, rektor moli da se predloženi rok ipak 
pokuša održati, a u slučaju potrebe može se produžiti na sjednici Senata u siječnju 2008. Senat 
je prijedlog rektora jednoglasno prihvatio.  
 
 
3.) Izbori 
Prorektor T. Ćurko iznio je prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u 
zvanja: 



a.  Potvrđivanje izbora  u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora – trajno:      
R. 
br. 

Ur. 
broj 

IME PREZIME Visoko učilište Znan. područje Znanstveno polje 

1. 640-
01/07-
17/182 

dr. sc. Smilja KALENIĆ Medicinski fakultet biomedicina i 
zdravstvo 

kliničke medicinske 
znanosti/medicinska 
mikrobiologija 

2. 640-
01/07-
17/183 

dr. sc. Gordana MLINARIĆ-
GALINOVIĆ 

Medicinski fakultet biomedicina i 
zdravstvo 

kliničke medicinske 
znanosti/medicinska 
mikrobiologija 

3. 640-
01/07-
17/175 

dr. sc. Neven BUDAK Filozofski fakultet humanističke 
znanosti 

povijest/nacionalna 
povijest 

4. 640-
01/07-
17/173 

Ljubomir STAHOV Akademija likovnih 
umjetnosti 

umjetničko likovne 
umjetnosti/slikarstvo 

 
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-
01/07-
17/176 

dr. sc. Mario CIFREK Fakultet elektrotehnike i 
računarstva 

tehničke 
znanosti 

elektrotehnika/ 
elektronika 

2. 640-
01/07-
17/177 

dr. sc. 
Mladenko 

RAK Građevinski fakultet tehničke 
znanosti 

građevinarstvo/tehnička 
mehanika 

3. 640-
01/07-
17/179 

dr. sc. Biljana NIGOVIĆ Farmaceutsko-biokemijski 
fakultet 

biomedicina i 
zdravstvo 

farmacija/farmacija 

4. 640-
01/07-
17/167 

dr. sc. Mladen KNEŽEVIĆ Pravni fakultet društvene 
znanosti 

socijalne 
djelatnosti/teorija 
socijalnog rada 

5. 640-
01/07-
17/171 

dr. sc. Ljiljana 
Ina 

GJURGJAN Filozofski fakultet humanističke 
znanosti 

filologija/anglistika 

6. 640-
01/07-
17/174 

dr. sc. Neda PINTARIĆ Filozofski fakultet humanističke 
znanosti 

filologija/slavistika 

7. 640-
01/07-
17/172 

Ivan Ladislav GALETA Akademija likovnih 
umjetnosti 

umjetničko likovne 
umjetnosti/animirani 
film i  novi mediji 

 
Prijedlog Povjerenstva jednoglasno je prihvaćen.  
 
  
4.) Nastava i studenti 
a) pripreme za pokretanje diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj 
godini 2008./2009. 
Rektor upoznaje članove Senata s materijalom koji je pripremljen za ovu točku dnevno reda pod 
nazivom Diplomski studiji na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2008./2009. – 
pripremne mjere (Ovaj je plan razmatran i prihvaćen na sjednici Rektorskog kolegija u širem 
sastavu održanoj 3. prosinca 2007.) 
 
„U akademskoj godini 2008./2009. bit će upisani prvi studenti na diplomske studijske 
programe. Upisi i prva godina tih studija novina su u odnosu na dosadašnju praksu pa je, 
stoga, važno na vrijeme se suočiti s otvorenim pitanjima i naći odgovarajuća rješenja. Ovaj 



preliminarni popis pitanja i prijedlog odgovarajućih mjera ima za svrhu pravovremeno se 
pripremiti za uspješno pokretanje diplomskih studija i njihovu provedbu.  

 
1. Studijski kapaciteti i upisne kvote. Lista diplomskih programa uglavnom je uspostavljena 

tijekom 2005. godine kada su nakon provedenog vrednovanja dobivene dopusnice koje omogućuju 
početak studija. Da bismo znali koliko se studenata može očekivati na pojedinom programu, 
predlaže se da sastavnice provedu ankete među svim svojim studentima treće godine 
preddiplomskih studija. Ankete bi trebale dati odgovore na sljedeća pitanja:  

 
- koliko studenata namjerava nastaviti studije na diplomskim programima 
- koji program i na kojem visokom učilištu student namjerava upisati 
- koji je očekivani rok do kojeg će student dovršiti preddiplomski program. 

 
Kada je to moguće, preporučuje se također anketiranje studenata na drugim visoki učilištima izvan 
Sveučilišta kako bi se dobili što potpuniji podaci.  
 
Podaci dobiveni anketom trebaju biti temelj planiranja upisnih kvota, tj. maksimalnoga broja 
studenata na pojedinim programima. 
 
Sastavnice istodobno trebaju utvrditi i minimalan broj studenata na danom programu, uzimajući u 
obzir raspoložive studijske kapacitete i isplativost izvedbe pojedinoga programa.  
Rokovi: 
 

- ankete: do 31. siječnja 2008. 
- utvrđivanje upisnih kvota za akademsku godinu 2008./2009.: do 1. ožujka 2008. 
 

2. Dinamika upisa. Realno je očekivati da će, vjerojatno manji, dio studenata uspjeti dovršiti 
preddiplomski studij približno do kraja akademske godine 2007./2008. te da će ostatak studenata 
postupno dovršavati te studije tijekom akademske godine 2008./2009. Općenito, to će biti situacija 
koju ćemo imati i kasnije. Stoga treba razmotriti mogućnost odgovarajućega upisa diplomskoga 
studija kojim bi se što više smanjili prazni hodovi, tj. razdoblja u kojima bi studenti nakon 
dovršetka preddiplomskog studija morali duže vremena čekati na ulazak u diplomske studije.   

 
Stoga se predlažu semestralni upisi i odgovarajuća modularna raspodjela studijskih programa koja 
bi omogućila da se studij na prvoj studijskoj godini započne bilo jesenskim bilo proljetnim 
modulom. Nadalje, onim studentima kojima je oslobođeno vrijeme do početka studija trebalo bi 
omogućiti pripremne ili pomoćne aktivnosti vezane uz studij (praktičan rad, mogući razlikovni 
sadržaji,  itd.). 
 

3. Upisni uvjeti. Kod zadavanja kvalifikacijskih uvjeta upisa treba poštivati princip po kojem se svi 
upisnici, kako oni koji su preddiplomski studij završili na istoj sastavnici, tako i oni koji dolaze s 
druge sastavnice ili visokog učilišta, tretiraju na ravnopravan način. Za one upisnike koji dolaze sa 
studija za koje se javlja potreba za razlikovnim sadržajima te sadržaje treba definirati prije upisa 
vodeći računa o individualnim karakteristikama i dotadašnjim kvalifikacijama svakoga upisnika. 

 
4. Upisi, školarina/participacija. Pitanje participacije u troškovima studija za sada je otvoreno pa se 

očekuju prijedlozi sastavnica. Mogući bi elementi bili:  
 

- najviša školarina ne bi trebala biti veća od najviše školarine na preddiplomskom studiju 
- polazna školarina ovisi o uspjehu na preddiplomskom studiju 



- studenti se raspodjeljuju u tri skupine (najbolji koji su oslobođeni plaćanja, zatim oni čija 
školarina ovisi o uspjehu, i oni koji plaćaju najvišu školarinu). 

 
Rok za donošenje odluke o upisima i školarinama je 1. travnja 2008.“ 
 
D. Ljubotina potom je članove Senata upoznao sa sadržajem anketnog upitnika koji bi ispunjavali 
studenti treće studijske godine prema bolonjskim programima. Anketni upitnik ima osam pitanja, 
trajanje ankete bilo bi pet minuta, a cilj ankete je saznati namjere studenata o nastavku studija radi 
što bolje pripreme diplomskih studija. Anketni upitnici bit će tiskani do Nove godine, a anketa se 
treba provesti u tjednu nakon povratka s blagdana. Na sjednici Senata 15. siječnja 2008. možda bi 
se mogli prezentirati prvi rezultati ankete. 
Rektor napominje da su neki fakulteti već anketirali svoje studente. Rezultati ankete bit će od 
velike koristi radi planiranja upisnih kvota. Što se tiče dinamike upisa rektor predlaže 
semestralni upis i odgovarajuću modularnu raspodjelu studijskih programa.  
U diskusiji koja je potom uslijedila D. Boras podržava model semestralnog upisa i smatra da 
studenti ne bi smjeli nakon diplomiranja na jednom stupnju studija dugo čekati na upis drugog 
stupnja. Ž. Jerneić upozorava da će biti problem sa smještajem studenata koji započnu 
studirati u proljetnom semestru jer akademska godina započinje 1. listopada i studentski 
smještaj se tada organizira. S. Krajcar smatra da pomak početka nastave treba biti iznimka, a 
koja sastavnica može neka organizira nastavu kao i do sada. M. Radujković smatra da su 
temeljni predmeti prepreka upisu studenata dva puta godišnje. T. Hunjak smatra da smo u 
bolonju ušli prebrzo i da o diplomskim studijima moramo još puno promišljati iako su nam 
upisi pred vratima, studenti traže jako puno informacija na koja za sada ne možemo dati puno 
odgovora. FOI je već dao teme završnih radova na preddiplomskom studiju, a Arhitektonski 
fakultet (L. Pleština) već je utvrdio uvjete upisa na diplomski studij – obvezatna praksa.  U 
diskusiji su još sudjelovali: V. Mornar koji je objasnio model upisa diplomskih studija na 
FER-u, R. Beljo Lučić koja smatra da moramo ozbiljno razmisliti o upisnim kvotama jer za 
njihovo određivanje ne može biti jedini kriterij broj studenata koji želi nastaviti studij. 
Također je postavila pitanje financiranja diplomskih studija odnosno nastavnika koji će 
izvoditi nastavu na diplomskim studijima jer su nastavničke norme i sada prepune. S. Leinert-
Novosel misli da bi model uvjetnog upisa mogao biti rješenje, ali rektor podsjeća da smo s 
uvjetnim upisom uvijek imali puno problema. Također se diskutiralo i o uvjetima upisa 
(razredbeni ispit ili ne, uvjeti upisa studenata sa srodnih ili drugih programa istog ili drugog 
sveučilišta, uvjeti upisa kandidata sa stručnih studija, prosjek ocjena kao uvjet upisa, i dr.). 
Rektor je potom izvijestio Senat da je Fakultet strojarstva i brodogradnje danas dostavio 
zahtjev da mu se odobre upisne kvote za I. godinu diplomskog studija koji započinje u 
proljetnom semestru pa je nužno hitno raspisati natječaj. Predlaže da Senat ovlasti Rektorski 
kolegij u širem sastavu da riješi taj zahtjev. Senat je prijedlog rektora jednoglasno podržao. 
 
b) pokretanje postupka za prihvaćanje nastavnih planova i programa 
Rektor upoznaje članove Senata s prijedlogom Tekstilno-tehnološkog fakulteta za pokretanje 
postupka prihvaćanja novog nastavnog plana i programa stručnog studija Tekstilna odjevna i 
obućarska tehnologija – novi modul Dizajn obuće koji bi se izvodio u Varaždinu. Iako je 
odlučivanje o pokretanju postupka prihvaćanja preddiplomskih i diplomskih programa u 
2007. godini preneseno u nadležnost Senata o ovom programu treba raspraviti Senat jer je 
dostavljen prije prijenosa nadležnosti (koncem 2006.). 
D. Ujević, dekan Tekstilno-tehnološkog fakulteta upoznao je članove Senata opširnije sa 
sadržajem kolegija i načinom izvođenja nastave te financijskim pokazateljima navedenog 
studija. T. Hunjak smatra da je financijska konstrukcija tj. realni troškovi za pokretanje tog 
studija nerealni (premali) te da nisu iskazani troškovi održavanja nastave, troškovi nabavke 



opreme za izvođenje nastave te da u materijalu koji je dostavljen za Senat nisu iskazani ECTS 
bodovi. 
D. Ujević odgovara da se svi pokazatelji koji se ne vide iz dostavljenog materijala za sjednicu 
vide u Nastavnom planu i programu koji se nalazi u Rektoratu. Naglašava da je lokalna 
zajednica, zbog tradicije obućarstva, jako zainteresirana za navedeni studij te će i ona dati 
određene financijske i prostorne poticaje te određenu opremu.  
Rektor predlaže nositelju studija da uzme u obzir primjedbe T. Hunjaka, a da Senat donese 
odluku o pokretanju postupka prihvaćanja navedenog studijskog programa kako bi se mogao 
uputiti Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje na daljnji postupak. 
T. Ćurko, prorektor za poslovanje, naglašava da svi moramo imati na umu činjenicu da novi 
studijski programi neminovno znače i nove financijske obveze. 
Senat je sa sedam suzdržanih glasova donio odluku o pokretanju postupka prihvaćanja novog 
nastavnog plana i programa stručnog studija Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija – novi 
modul Dizajn obuće koji bi se izvodio u Varaždinu.   
Nakon donesene odluke V. Mornar postavlja pitanje rektoru o sudbini stručnih studija na 
Sveučilištu u Zagrebu: želi li Sveučilište u Zagrebu otvarati nove stručne studije? Smatra da 
stručne studije treba prepustiti veleučilištima. 
Rektor naglašava da se ovdje radi o studiju za koji je zainteresirana lokalna zajednica i to na 
prostoru gdje TTF već dugi niz godina izvodi stručne studije. Ovu situaciju treba shvatiti kao 
prijelaznu.  
 
c) sadržaj diplome Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i razlikovni program 
za stjecanje stručnog naziva diplomirani inženjer građevinarstva 
Rektor podsjeća da su, u skladu s odlukom Senata s prošle sjednice, za današnju sjednicu 
prikupljena mišljenja i prijedlozi fakultetskih vijeća o mišljenju i nalazu upravnog nadzora 
MZOŠ na Geotehničkom fakultetu u vezi sa sadržajem diplome. U današnjem materijalu za 
sjednicu nalazi se također i zapisnik sa sjednice Povjerenstva koje je ovom Senatu moralo 
dostaviti prijedlog sadržaja diplome i stručnog naziva u diplomi Geotehničkog fakulteta. 
Većina članova Povjerenstva glasovala je za prijedlog da stručni naziv diplomirani inženjer 
geotehnike u diplomi mora ostati, a da se uz naziv studija Geotehnike treba dodati da je studij 
iz područja tehničkih znanosti, polje građevinarstvo, grana geotehnika. Fakultetsko vijeće 
Geotehničkog fakulteta i predstavnici studenata Geotehničkog fakulteta smatraju da se stručni 
naziv treba promijeniti u diplomirani inženjer građevinarstva. Rektor smatra da je problem 
stručnog naziva dospio na rješavanje Sveučilištu iako Sveučilište nije generiralo taj problem 
već je nastao zbog izmjene propisa u građevinarstvu te da se problem ne može riješiti 
promjenom stručnog naziva. T. Hunjak smatra da nema pravne podloge da se usvoji prijedlog 
Geotehničkog fakulteta, a M. Radujković ističe da Sveučilište ne može riješiti problem koji se 
tiče propisa o građevinarstvu i Komore inženjera i arhitekata te propisa i polaganju stručnog 
ispita. 
Biondić smatra da predloženo rješenje neće biti dobro rješenje za preko 200 diplomiranih 
inženjera geotehnike te za studente koji će diplomirati prema istom programu i također steći 
stručni naziv diplomirani inženjer geotehnika. Zbog promjene propisa izgubili su mnoga 
prava koja ih na tržištu radne snage stavljaju u nepovoljniji položaj nego što su ga imali 
prema ranijim propisima. Apelira na rektora i Senat da se angažiraju da im se na neki način 
pomogne tj. da se zanimanje diplomirani inženjer geotehnike vrati u zakonsku regulativu 
otkud je izbačen te da se vrati u nomenklaturu zanimanja. Rektor i Senat prihvatili su apel I. 
Biondića i obećali angažman na rješavanju tog problema. 
Potom se pristupilo glasovanju te je Senat s pet suzdržanih glasova donio odluku da se stručni 
naziv u diplomi Geotehničkog fakulteta, za studente koji su diplomirali ili studiraju po 
predbolonjskim programima, ne mijenja i ostaje diplomirani inženjer geotehnike. Utvrđuje se 



mogućnost izdavanja nove diplome, prema pojedinačnim zahtjevima, u kojima bi se uz naziv 
studija navelo da se studij izvodi unutar tehničkog područja, polja građevinarstvo, grana 
geotehnika. 
Rektor zatim podsjeća na drugi dio ove odluke, a odnosi se na mogućnost da se diplomiranim 
inženjerima geotehnike ili studentima geotehnike prema predbolonjskim programima 
omogući, ukoliko to žele, polaganje razlikovnih ispita i stjecanje stručnog naziva diplomirani 
inženjer građevinarstva na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, prema Odluci 
Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta donesenoj na 116. sjednici održanoj 5. srpnja 
2006. (broj:64-200-3-530/Z-2006. od 5. srpnja 2006.). Radi se o određenom broju ispita koji 
otprilike nose 30 ECTS bodova. 
Senat je s tri suzdržana glasa donio odluku i prihvatio prijedlog za polaganje razlikovnih 
ispita na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

  

 5.) Poslijediplomski studiji 

Prorektorica M. Kovačević  iznijela je prijedlog Senatu za prihvaćanje novih nastavnih 
planova i programa poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu koji su dobili pozitivno 
mišljenje Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i te dopusnicu Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa za izvođenje studija: 
doktorski studiji 

1. Glotodidaktika, Filozofski fakultet 
2. Sociologija, Filozofski fakultet 
3. Geologija, Prirodoslovno-matematički fakultet 

specijalistički studiji: 
4. Arhitektura i urbanizam – prostorno uređenje, Arhitektonski fakultet 
5. Konferencijsko prevođenje, Filozofski fakultet 
6. Management neprofitnih organizacija i socijalno zagovaranje, 

Katolički bogoslovni fakultet 
7. Dječja i adolescentna psihijatrija, Medicinski fakultet 
8. Javno zdravstvo, Medicinski fakultet 
9. Nuklearna medicina, Medicinski fakultet 
10. Europsko pravo, Pravni fakultet 
11. Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo, Pravni fakultet 
12. Kaznenopravne znanosti, Pravni fakultet 
13. Uzgoj i patologija kućnih ljubimaca, Veterinarski fakultet. 

Senat je s jednoglasno donio odluku o prihvaćanju navedenih nastavnih planova i programa. 
 
 
6.) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 
a) prihvaćanje tema 
 
Senat je nakon uvodnog obrazloženja prorektorice M. Kovačević prihvatio prijedlog svog 
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. Ivan Brnardić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije, 



tema: Organsko-anorganski hibridi na temelju poli(metil-metakrilata) i organski 
modificiranog Si-alkoksida: priprava i svojstva 
2. mr. sc. Karmen Margeta, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije, 
tema: Vezanje cinkovih kompleksa na prirodni i modificirani zeolit 
3. mr. sc. Anita Perešin, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, 
tema: Transformacija terorizma i rekonstrukcija sigurnosnog sektora 
4. mr. sc. Boško Picula, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, 
tema: Intrakonfliktni izbori na Bliskom istoku: demokratsko konstituiranje vlasti unutar 
oružanih sukoba u Afganistanu, Iraku i Palestinskoj samoupravi 
5. mr. sc. Mario Sošić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, 
tema: Utjecaj Europske unije na demokratsku politiku Mađarske, Češke, Slovačke i Poljske 
6. mr. sc. Patricija Veramente Paviša, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Tragovi arhitektonskog djelovanja Josipa Plečnika na dubrovačkom području 
7. mr. sc. Andrea Pavlić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Tipologizacija pravopisnih i jezičnih promjena na posmrtnim izdanjima pripovijesti 
Augusta Šenoe 
8. mr. sc. Nino Raspudić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Prekojadranski «poluoprijentalizam». Dominantni modeli konstruiranja slike Hrvata u 
talijanskoj književnosti od prosvjetiteljstva do danas 
9. mr. sc. Luka Šešo, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Nadnaravna bića u kontekstu etnologijskih istraživanja tradicijskih vjerovanja u 
dalmatinskom zaleđu danas 
10. mr. sc. Jakša Raguž, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Konavle od raspada Jugoslavije do kraja Domovinskog rata (1988.-1995.) 
11. mr. sc. Irena Miholić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Zabavna glazba u Hrvatskoj. Etnomuzikološki i kulturno-antropološki pogled 
12. mr. sc. Snježana Husić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Životinjske figure u talijanskoj književnosti srednjega vijeka 
13. mr. sc. Arijana Kolak, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Horvatsko-vugerska stranka 1841.-1848. 
14. mr. sc. Tanja Baran, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Usmenoknjiževno nasljeđe križevačkoga kraja u kontekstu hrvatske književnosti 19. 
stoljeća 
15. mr. sc. Sanja Šimek, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 
tema: Utjecaj koncentričnog i ekscentrično-koncentričnog treninga snage na promjene u 
motoričkim i morfološkim obilježjima 
16. mr. sc. Predrag Haramija, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 
tema: Etika u marketinškim komunikacijama s posebnim osvrtom na oglašavanje i odnose s 
javnošću multinacionalnih korporacija 
17. mr. sc. Šimo Šokčević, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 
tema: Etika identiteta Amartye Sena 
18. mr. sc. Dafne Vidanec, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 
tema: Čovjek i njegovo djelovanje u filozofiji Charlesa Taylora: Hermeneutiziranje identiteta 
modernoga čovjeka 
19. mr. sc. Krešimir Bušić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 
tema: Djelovanje bačkih Hrvata u kulturnim institucijama NDH 
20. mr. sc. Ivana Kunda, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
tema: Pravo mjerodavno za povredu prava intelektualnog vlasništva 
21. mr. sc. Kristian Turkalj, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 



tema: Pravni i institucionalni okvir Europske unije za suzbijanje terorizma 
22. mr. sc. Vesna Ramljak, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Izraženost matriks metaloproteinaze-2 i čimbenika-1 induciranog hipoksijom u 
karcinomu dojke 
 
U okviru doktorskog studija: 
1. Davor Dolar, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
tema: Utjecaj poroznosti i ostalih karakteristika NF/RO membrana na njihovu separacijsku 
djelotvornost pri obradbi voda 
2. Kristijan Grabar, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski studij Ekoinženjerstvo, 
tema: Spektralna analiza površinskih valova na odlagalištima komunalnog otpada 
3. Igor Petrović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski studij Ekoinženjerstvo, 
tema: Modeliranje mehaničkog ponašanja otpada hipoplastičnim konstitutivnim modelom 
4. Sanja Horvat, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski studij Ekoinženjerstvo, 
tema: Optimiranje i modeliranje naprednih oksidacijskih procesa 
5. Darko Kozarac, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
tema: Višezonski model izgaranja u HCCI-motoru primjenom kemijske kinetike 
6. Tvrtko Jolić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 
tema: Normativni temelji međunarodne pravednosti 
7. Berislav Podrug, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 
tema: Platonov simpozij 
8. Natalija Filipović, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 
tema: Energetski metabolizam u kobila tijekom kasne gravidnosti i rane laktacije 
9. Gordana Gregurić Gračner, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 
tema: Izdvajanje i dokaz bakterije Chlamydophila felis u domaće mačke mikrobiološkim i 
molekularnim postupcima 
10. Martina Meler, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 
tema: Utjecaj mikroklime na poremećaje dišnog sustava svinja s posebnim osvrtom na 
enzootsku pneumoniju 
11. Zvonimir Tuček, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 
tema: Biokemijski pokazatelji koštane pregradnje u kobila i krava u tijeku gravidnosti 
 
b) prenošenje nadležnosti na vijeća područja 
Na prijedlog prorektorice melite Kovačević Senat je jednoglasno donio odluku da se od 1. 
siječnja 2008. prenosi u nadležnost vijeća područja odlučivanje o pokretanju postupka 
stjecanja doktorata znanosti. 
 
 
7.) Sveučilišno-nastavna literatura 
Na prijedlog Povjerenstva za sveučilišno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu, koji 
iznijela prorektorica Melita Kovačević, Senat je jednoglasno prihvatio prijedlog i donio  
 

ODLUKU 
o odobravanju sljedećih naslova: 
 
Roboti i primjena u industriji tekstila i odjeće, sveučilišni udžbenik, autori: dr. sc. Gojko Nikolić, dr. 
sc. Branko Katalinić, dr. sc. Dubravko Rogale, dr. sc. Bojan Jerbić i Goran Čubrić, dipl. inž. Predlagač 



je  Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Branko Novaković, redoviti 
profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Darko Ujević, izvanredni 
profesor Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Jelka Geršak, redovita 
profesorica Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru, Slovenija i dr. sc. Isak Karabegović, redoviti 
profesor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u  Bihaću, Bosna i Hercegovina. 
  
Penologija u socijalnom radu (i socijalni rad u penologiji), sveučilišni udžbenik, autor: dr. sc. 
Mladen Knežević. Predlagač je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Zvonimir 
Šeparović, professor emeritus Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Zoran Kanduč, Institut 
za kriminologiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija i dr. sc. Vladimira Žakman, 
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
    
Elektroakustika, sveučilišni on-line udžbenik, autor: dr. sc. Bojan Ivančević. Predlagač je Fakultet 
elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Hrvoje Domitrović, Fakultet 
elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Goran Hudec Tekstilno-tehnološki fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Igor Zorić, izvanredni profesor Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Daniela Živković, izvanredna profesorica Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu.  
 
Vinova loza – ampelografija, ekologija, oplemenjivanje, sveučilišni udžbenik, autori: dr. sc. Edi 
Maletić, dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić i dr. sc. Ivan Pejić. Predlagač je Agronomski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Nikola Mirošević, redoviti profesor vinogradarstva i 
ampelografije Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Petar Cindrić, redoviti profesor 
Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Srbija i dr. sc. Dubravka Premužić, redovita profesorica 
Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Temporomandibularni poremećaji i okluzija (Management of Temporomandibular Disorders and 
Occlusion), sveučilišni udžbenik, autor: J. P. Okeson, u prijevodu dr. sc. Melite Valentić Peruzović i 
suradnika. Predlagač je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Vjekoslav 
Jerolimov, redoviti profesor Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Vida Demarin, 
redovita profesorica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Miljenko Marotti, redoviti 
profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  
 
Interna medicina, IV. izdanje, sveučilišni udžbenik, autori: dr. sc. Božidar Vrhovac (glavni urednik), 
dr. sc. Branimir Jakšić, dr. sc. Boris Vucelić, dr. sc. Željko Reiner i koautori. Predlagač je Medicinski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Luka Zaputović, Medicinski fakultet Sveučilišta u 
Rijeci, dr. sc. Jugoslav Bagatin, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, dr. sc. Petar Černelč, 
Medicinski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija i  dr. sc. Aleksandar Včev, Medicinski fakultet 
Sveučilišta u Osijeku.  

 
Principles of Research in Medicine, sveučilišni udžbenik, autor: dr. sc. Matko Marušić (urednik) i 
suradnici. Predlagač je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Esra Saatci, 
Cukorova University, Faculty of Medicine, Adana, Turkey, prof. dr. sc. Karen Sliwa-Hahnle, Dept. Of 
Cardiology CH Baragwanath Hosiptal, Johannesbourgh, South Africa, prof. dr. sc. Vasiliy V. Vlassov, 
Nordic Cochrane Center, Moscow, Russia i prof. dr. sc. Miroslav Dumić, Medicinski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Organizacija građenja – Metode planiranja, Riješeni primjeri zadataka iz Organizacije građenja i 
Metoda planiranja,  sveučilišna zbirka zadataka, autori: dr. sc. Mladen Radujković, mr. sc. Ivana 
Burcar i mr. sc. Mladen Vukomanović. Predlagač je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Recenzenti: dr. sc. Vjeran Mlinarić, izvanredni profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
dr. sc. Diana Car-Pušić, docentica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i dr. sc. Jadranko 
Izetbegović, redoviti profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 
o izmjeni naslova: 



 
Osnove menadžmenta, autori: dr. sc. Pere Sikavica, dr. sc. Fikreta Bahtijarević-Šiber i dr. sc. Nina 
Pološki Vokić. Na sjednici Senata održanoj 9. listopada 2007., donesena je Odluka kojom se rukopisu 
odobrava korištenje naziva sveučilišni udžbenik (Klasa: 032-01/07-01/71, Ur.broj: 380-02/6-07-5). Na 
temelju zamolbe nakladnika, a uz suglasnost autora i recenzenata, Povjerenstvo je jednoglasno 
donijelo odluku da se prihvati izmjena naslova, te da novi naslov glasi Temelji menadžmenta. 
 
 
O prijedlogu Povjerenstva za neodobravanje naslova: Uvod u medicinsko vještačenje, (autori: dr. sc. 
Živko Gnjidić, dr. sc. Ranko Bilić, dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić, dr. sc. Šimun Anđelinović, dr. sc. 
Davor Strinović, dr. sc. Viktorija Bradić, Zlatko Vlajčić, dr.,  Gordan Makarić, dr., dr. sc. Marijana 
Persoli-Gudelj, dr. sc. Lukrecija Pavićević, dr. sc. Jasminka Bobić, dr. sc. Josip Škavić, dr. sc. Petar 
Klarić, dr. sc. Jadranka Mustajbegović, Nina Ljubičić, dr., dr. sc. Gojko Buljat, dr. sc. Miroslav Vukić, 
dr. sc. Tomislav Babić, dr. sc. Ljiljana Pačić-Turk, dr. sc. Milivoj Koludrović, dr. sc. Petar Skočić, 
Ante Barada, dr., dr. sc. Renata Iveković, Marko Grgić, Branko Kekić, dr. sc. Darko Macan, Željko 
Orihovac, dr., dr. sc. Hrvoje Brkić, Zoran Janevski, dr., dr. sc. Damir Kovačić, Borna Kovačić, dr., mr. 
sc. Ante Reljić, Zdenko Kraljević, dr., Hrvoje Tomičić, dr., dr. sc. Draško Boljkovac, dr. sc. Vladimir 
Gašparović, dr. sc. Emil Srebočan, dr. sc. Vesna Sitar-Srebočan, dr. sc. Kristina Potočki. Predlagač je 
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  
Recenzenti: dr. sc. Dubravko Orlić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Dušan Zečević, 
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Lana Mužinić, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb 
i Berislav Matijević, Croatia osiguranje, Zagreb) prorektorica je molila da se odgodi glasovanje za 
sljedeću sjednicu Senata jer su uoči same sjednice Senata pristigli dodatni materijali o kojima 
Povjerenstvo nije stiglo raspraviti. Senat je prijedlog jednoglasno prihvatio. 
     
 
8.) Međunarodna suradnja 
Prorektor I. Šimonović obavijestio je članove Senata kako su pod ovom točkom dnevnog reda 
u materijalima za sjednicu Senata dobili novi broj Akademskog glasnika u kojem se nalaze 
svi detalji vezani uz aktivnosti međunarodne suradnje na Sveučilištu u Zagrebu. 
Prorektor I. Šimonović iznio je par informacija s područja međunarodne suradnje:    - 
obavještava da će se 17. prosinca 2007. održati sastanak svih prodekana za međunarodnu 
suradnju, tajnika fakulteta i ECTS koordinatora kako bi se utvrdilo što je do sada učinjeno 
prema akcijskom Planu.  
- Sveučilište će također uskoro imenovati ECTS koordinatora. 
- Zaposlenicima Ureda za međunarodnu suradnju pojedinih sastavnica omogućuje se da tjedan 
ili dva stažiraju u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu pa moli dekane da 
potaknu zaposlenike da iskoriste ovu mogućnost. 
J. Baloban upozorava da Katolički bogoslovni fakultet, a vjeruje da su u sličnoj situaciji i 
neke druge sastavnice, nema zaposlenika koji bi obavljao poslove za potrebe međunarodne 
suradnje pa očekuje od Rektorata da kroz izdavanje suglasnosti za novo radno mjesto riješi taj 
problem jer u protivnom neće moći ispuniti očekivane zadaće utvrđene akcijskim Planom. Ista 
je situacija i sa zaposlenikom za potrebe informatike. 
   
9.)  Imenovanje Upravnog vijeća Srce-a 
Na prijedlog rektora, Senat je jednoglasno u Upravno vijeće Srca, na mandat od dvije godine, 
imenovao: 
- Prof. dr. sc. Tonka Ćurka, prorektora za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu, 
- Prof. dr. sc.  Nikolu Bogunovića, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
- dr. sc. Dianu Šimić, zamjenicu državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za e-učenje, 
- Nenada Milanovića, dipl. ing. elektroteh., voditelja odjela, Srce i  
- studenta Krešimira Bašića, Stomatološki fakultet, predsjednika Studentskog zbora. 



  
 10.)  Upute za provođenje studentskih izbora 
Rektor obavještava Senat da se na današnjoj sjednici neće raspravljati o Uputama za 
provođenje studentskih izbora jer je Odbor za statutarna pitanja ukazao na neke nelogičnosti 
koje se trebaju ispraviti. Članovi Odbora za statutarna pitanja i predstavnik Fakulteta 
političkih znanosti uključit će se u rad Radne grupe kako bi se uočene nelogičnosti ispravile. 
V. Šimović ukazuje na potrebu što hitnijeg donošenja akta o studentskim izborima i što bržeg 
provođenja studentskih izbora jer je Fakultetsko vijeće Učiteljskog fakulteta, a vjerojatno i 
vijeća nekih drugih sastavnica, ostalo bez studentskih predstavnika. 
 
11.)   Imenovanje odbora i povjerenstava 
Rektor podsjeća da je Senat još u 5. mjesecu 2006. prihvatio prijedlog strukture odbora i 
povjerenstava Sveučilišta u Zagrebu. Osim odbora koji su predviđeni Statutom Sveučilišta 
(Odbor za proračun, Odbor za statutarna pitanja i Odbor za upravljanje kvalitetom) predlaže 
se imenovanje još četiri odbora koji bi pokrivali područja: 1) studija, 2) međunarodne 
suradnje, 3) prostornog planiranja i 4) istraživanja, razvoj i transfer tehnologije. Prema potrebi 
svaki od tih odbora imao bi određeni broj radnih skupina. Također je nužno imenovati i Etički 
savjet Sveučilišta te niz povjerenstava. Struktura statutarnih odbora utvrđena je Statutom. 
Neki od ostalih odbora, povjerenstava ili radnih skupina bit će također imenovana prema 
modelu zastupljenosti svih znanstvenih područja dok će drugi biti predloženi prema sustavu 
istaknutih stručnjaka iz djelokruga rada odbora, povjerenstva ili radne skupine. Stoga rektor 
moli predsjednike vijeća područja da do sljedeće sjednice Senata dostave prijedloge za Radnu 
skupinu za studijske programe Odbora za studije te za Radnu skupinu za poslijediplomske 
programe i doktorske teme Odbora za istraživanja, razvoj i tehnologiju. 
Rektor je potom predložio članove Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu. Etički savjet prema 
odredbi Etičkog kodeksa ima devet članova od čega je 6 predstavnika profesora, 2 
predstavnika studenata te 1 predstavnik ostalih zaposlenika. Kako do današnje sjednice još 
nisu dostavljena imena predstavnika studenata, članovi Senata smatraju da se ne može donijeti 
odluka o imenovanju Etičkog savjeta. J. Baloban smatra da bi u sastavu Etičkog savjeta trebao 
biti zastupljen netko od profesora koji predaju Etiku ili Moral što u iznesenom prijedlogu nije 
slučaj. V. Šimović smatra da u sastavu budućih odbora, povjerenstva i radnih skupina treba 
biti ravnomjerna zastupljenost svih sastavnica što do sada nije bilo. Rektor je, temeljem 
diskusije, predložio da se donošenje odluke o imenovanju Etičkog savjeta odgodi za sljedeću 
sjednicu Senata što je Senat podržao.  
 
12.)   Izvješće prorektora za razvoj i prostorno planiranje 
-Prorektor za prostorno planiranje i razvoj B. Baletić podsjeća članove Senata da su sredstva 
iz kredite za kapitalnu izgradnju postala operativna te da je potrebno što prije donijeti 
konačnu odluku o namjeni i iznosu raspodjele 202 miliona kuna (gradnja, adaptacija i sl.). 
Također podsjeća da je rok za dostavu upitnika 20. siječnja 2008. nakon čega će Povjerenstvo 
za prostorno planiranje predložiti odluku Senatu. 
-Prorektor B. Baletić obavještava članove Senata o sastanku koji je održan u Rektoratu s 
vodstvom Grada Zagreba. Tom se prigodom razgovaralo o Studentsko centru, Muzičkoj 
akademiji, Sportskoj gimnaziji, produžetku Vukovarske ulice do Sesvetske Sopnice. Uprava 
Sveučilišta tom je prigodom zamolila za poček na projektu produženja Vukovarske ulice kako 
bi postao kompatibilan kampusu Borongaj (južni ulaz u kampus – predvidjeti raskršće te 
razmotriti uvođenje tramvaja do kampusa). U 2008. Grad će osigurati sredstva za obnovu 
Francuskog paviljona i izgradnju jednog paviljona u Studentskom domu na Savi kao zamjena 
za studentski dom na Trgu žrtava koji bi se trebao vratiti HAZU. Grad također predlaže 
sklapanje Ugovora o suradnji sa Sveučilištem na 5 godina. Grad također prihvaća ideju da u 



zamjenu za crkveno zemljište koje je potrebno za izgradnju PMF-a i Grafičkog fakulteta da 
gradsko zemljište. 
-Prorektor također obavještava Senat o sastanku koji su on i rektor održali s ravnateljem NSK 
i projektantom NSK akademikom V. Neidhardtom te je podržan projekt Kongresne dvorane u 
NSK. 
-Prorektor također predlaže Senatu donošenje dopune Odluke Senata o useljenju sastavnica 
Sveučilišta u Zagrebu u objekte bivše vojarne Borongaj, koju je Senat donio 2006. godine 
(klasa: 602-04/06-24/44, urbroj: 380-07/1-06-7) na način da se: u postojeće objekte bivše 
vojarne Borongaj, koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa namijenilo za korištenje 
Sveučilištu u Zagrebu, uselit će se sastavnice Sveučilišta: 
- Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (Centar za rehabilitaciju) – objekt 65 i 
- Pravni fakultet (biblioteka)                                                         -  objekt 64. 
Senat je jednoglasno donio predloženu odluku. 
- V. Šimović predlaže da se u komunikaciji s vodstvom Grada Zagreba pokuša riješiti i 
problem gimnazije i osnovne škole koje su smještene u zgradi Učiteljskog fakulteta,a ne 
plaćaju zakup. Prostor od 31.000 m2 Učiteljski fakultet ne može sam održavati. Također 
upozorava na problem stanova u potkrovlju zgrade (s aspekta sigurnosti) te predlaže da se u 
pregovorima s Gradom Zagrebom i taj problem pokuša riješiti.  
- Ž. Jerneića interesira je li se na sastanku s vodstvom Grada razgovaralo o statusu Pučkog 
otvorenog učilišta za čiji prostor Filozofski fakultet smatra da bi bilo prirodno okruženje i 
mogućnost rješavanja dijela prostornih problema. 
Rektor odgovara da se nije razgovaralo, ali je zatražio od sastavnica Sveučilišta koje su 
smještene u blizini POU da postave zahtjeve za prostorom koji je oslobođen preseljenjem 
Hrvatskih studija na Borongaj. Već postoji jedan zahtjev za dodjelu dijela prostora 
sveučilišnom projektu Bioetika. Rješavanje pitanja oslobođenog prostora u POU vrlo je hitno. 
 
13.)   Ostalo 
- Rektor obavještava članove Senata da će se sastanak s dekanima održati 19. prosinca 2007. 
na Borongaju. Nakon sastanka organiziran je ručak u restoranu Studentskog centra. 
- Prorektorica M. Kovačević izvještava članove Senata da su u materijalu za sjednicu dobili 
zapisnik sa sastanka koji je imala sa znanstvenim novacima. Tom prigodom ispunjavali su 
anketni upitnik. Analiza rezultata ankete bit će pripremljena za sjednicu Senata u siječnju 
2008.  

 
*** 

 
Rektor je zahvalio svima na sudjelovanju u radu i zaključio sjednicu u 20,00 sati. 
 

 
 

Rektor 
 
 

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš 
 

 
Zapisnik sastavila: 
 
 
Olga Šarlog – Bavoljak 



 
Uz poziv: 
Klasa: 602-04/07-04/02 
Urbroj: 380-071-07-14 
od 6. prosinca 2007. 
 
 
 
 


