
 1

ZAPISNIK 
 
6., redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 339. ak. god. (2007./2008.) 
održane u utorak 15. siječnja 2008. 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. Ljiljana Pinter, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom   
-  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. Neven Kuspilić,  Građevinski fakultet 
7.    Prof. dr. sc. Diana Milčić, Grafički fakultet 
8.    Prof. dr. sc. Žarko Puhovski, 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. Goran Durn, 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.  Antun Glasnović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
19.  Prof. dr. sc. Izvor Grubišić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, predsjednik Vijeća 
       tehničkog područja 
20.  Prof. dr. sc. Davor Romić, Agronomski fakultet 
21.  Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, Fakultet organizacija i informatike  
22.  Red. prof. Bruno Gamulin, Akademija dramskih umjetnosti 
23.  Prof. dr.sc.  Karmela Barišić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
24.  Prof. dr. sc. Miljenko Jurković, Filozofski fakultet  
25.  Prof. dr. sc. Željko Jerneić, Filozofski fakultet 
26.  Prof. dr. sc. Stanislav Frangeš, Geodetski fakultet     
27.  Red. prof.   Slavomir Drinković, Akademija likovnih umjetnosti  
28.  Prof. dr. sc. Dragutin Komar, Stomatološki fakultet 
29.  Prof. dr. sc. Vedran Mornar, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
30.  Prof. dr. sc. Ivica Kostović, Medicinski fakultet, predsjednik Vijeća biomedicinskog 
       područja 
31.  Prof. dr. sc. Slavko Krajcar, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
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32.  Prof. dr. sc. Mladen Kranjčec, Geotehnički fakultet 
33.  Prof. dr. sc. Smiljana Leinert Novosel, Fakultet političkih znanosti, predsjednica  
       Vijeća društveno-humanističkog područja  
34.  Prof. dr. sc. Josip Madić, Veterinarski fakultet 
35.  Prof. dr. sc. Prosper Matković, Metalurški fakultet 
36.  Prof. dr. sc. Draženka Blaži, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 
37.  Prof. dr. sc. Duška Čurić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
38 . Prof. dr. sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet 
39.  Izv. prof.     Mladen Janjanin, Muzička akademija 
40.  Prof. dr. sc. Mihaela Britvec, Agronomski fakultet  
41.  Prof. dr. sc. Zdravko Petrinec, Veterinarski fakultet  
42.  Prof. dr. sc. Velimir Sušić, Veterinarski fakultet 
43.  Prof. dr. sc. Marko Pranjić, Hrvatski studiji  
44.  Prof. dr. sc. Darko Ujević, Tekstilno-tehnološki fakultet 
44.  Prof. dr. sc. Vladimir Šimović, Učiteljski fakultet 
46.  Prof. dr. sc. Branko Smerdel, Pravni fakultet 
47.  Prof. dr. sc. Josip Baloban, Katolički bogoslovni fakultet 
48.  Prof. dr. sc. Katarina Žeger, Ekonomski 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 
 56. Adimir Šišić, Kineziološki fakultet 
   
Ostali prisutni: 

- Prof. dr. sc. Anto Mišić,  dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove 
- Doc. dr. sc. Marko Petrak,  Hrvatski akademski sindikat 
- Nikola Đoković, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja 
- Mr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srca 
- Prof. dr. sc. Damir Markučić, predsjednik Povjerenstva za praćenje provedbe bolonjskog   
   procesa 

 iz stručne službe Rektorata: 
-  glavna tajnica Olga Šarlog-Bavoljak, dipl. iur. i 
-  stručna suradnica za odnose s medijima Tamara Dagen, dipl. novinar 
  
 
Predsjedava rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr.sc. Aleksa Bjeliš.  
 
Rektor je predložio dopune dnevnog reda kojeg su članovi Senata dobili u materijalu za 
sjednicu s novim točkama: 3c) Snaženje alumnija Sveučilišta u Zagrebu, 3d) Prijedlog 
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Pravilnika o polaganju državne mature, 3e) Upute za popunjavanje dopunske isprave o studiju 
(diploma supplement), 4 b) Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o znanstvenim i 
umjetničkim područjima, poljima i granama i 10) Davanje suglasnosti Filozofskom fakultetu 
za prenamjenu vlastitih sredstava. 
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 

DNEVNI RED 
 

1.) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 5. redovite sjednice u 339. akad. 
godini (2007./2008.) održane 11. 12. 2007. 

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 
3.) Nastava i studenti 

a) Prijedlog Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 
studijima Sveučilišta u Zagrebu – javna rasprava 
b)   Upisi studenata u akademskoj godini 2008./2009. na Sveučilištu u 
Zagrebu: 

 1)  u I. godinu preddiplomskog studija (upisne kvote, visina participacije       
      troškova studiranja) 
2) u I. godinu diplomskog studija (upisne kvote, visina participacije 

troškova studiranja) 
3) prihvaćanje modela sastavnica za izračun participacije u troškovima 

studiranja u višim studijskim godinama 
                 c) Snaženje alumnija Sveučilišta u Zagrebu 
                 d) Prijedlog Pravilnika o polaganju državne mature,  
                 e) Upute za ispunjavanje dopunske isprave o studiju (diploma   
                      supplement) 
            4.) a)Prijedlog popisa akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva 
                 b) Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim            
                      područjima, poljima i granama   
            5.) Poslijediplomski studiji 

6.) Izvješće sa sastanka sa znanstvenim novacima 
7.) Sveučilišno-znanstvena literatura 
8.) Međunarodna suradnja 

 
*  

            9.) Imenovanje Odbora i povjerenstava 
           10.)Davanje suglasnosti Filozofskom fakultetu za prenamjenu vlastitih   
                  prihoda 
           11.)Ostalo 
  

*** 
 
1.) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 5. redovite sjednice u 339. akad. godini 
(2007./2008.) održane 11. 12. 2007. 
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Na sadržaj zapisnika 5. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu nije bilo primjedaba te 
je prihvaćen uz jedan suzdržan glas.  
 
 
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 
 
 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-
17/188 

dr. sc. Biserka PRIMC HABDIJA Prirodoslovno-matematički 
fakultet 

prirodne  znanosti biologija/zoologija 

2. 602-
04/07-
17/129 

dr. sc. Sead BERBEROVIĆ Fakultet elektrotehnike i 
računarstva 

tehničke znanosti elektrotehnika/ 
elektroenergetika 

3. 602-
04/07-
17/157 

dr. sc. Miodrag ROIĆ Geodetski fakultet tehničke znanosti geodezija/primijenjena 
geodezija 

4. 640-
01/07-
17/186 

dr. sc. Vesna KROPAR 
VANČINA 

Grafički fakultet tehničke znanosti grafička tehnologija 

5. 640-
01/07-
17/191 

dr. sc. Vladimir MEDVED Kineziološki fakultet tehničke znanosti elektrotehnika/biomehanika 

6. 640-
01/07-
17/143 

dr. sc. Sanjin MAHOVIĆ Fakultet strojarstva i 
brodogradnje 

tehničke znanosti strojarstvo/proizvodno 
strojarstvo 

7. 640-
01/07-
17/144 

dr. sc. Zdravko VIRAG Fakultet strojarstva i 
brodogradnje 

tehničke znanosti strojarstvo/procesno-
energetsko strojarstvo 

8. 640-
01/07-
17/58 

dr.  sc.  Ljiljana BEDRICA Veterinarski fakultet biomedicina i 
zdravstvo 

veterinarska 
medicina/veterinarska 
medicina 

9. 640-
01/07-
17/165 

dr. sc. Asja ČELEBIĆ Stomatološki fakultet biomedicina i 
zdravstvo 

stomatologija/stomatologija 
i oralna kirurgija 

10. 640-
01/07-
17/195 

dr. sc. Danimir GULIN Ekonomski fakultet društvene znanosti ekonomija/ekonomika 
poduzetništva 

11. 640-
01/07-
17/197 

dr. sc. Lajoš ŽAGER Ekonomski fakultet društvene znanosti ekonomija/ekonomika 
poduzetništva 

12. 640-
01/07-
17/159 

dr. sc. Marijan BOBINAC Filozofski fakultet humanističke 
znanosti 

filologija/germanistika 

13. 640-
01/07-
17/181 

dr. sc. Vlado PANDŽIĆ Filozofski fakultet humanističke 
znanosti 

filologija/kroatistika  

14. 640-
01/08-
17/4 

dr. sc. Mirjana POLIĆ BOBIĆ  Filozofski fakultet humanističke 
znanosti 

filologija/romanistika  

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-
17/184 

dr. sc. Darko BABIĆ Grafički fakultet tehničke znanosti grafička tehnologija 
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2. 640-
01/07-
17/185 

dr. sc. Adrijan BARIĆ Fakultet elektrotehnike i 
računarstva 

tehničke znanosti elektrotehnika/elektronika 

3. 640-
01/07-
17/192 

dr. sc. Meho-Saša KOVAČEVIĆ Građevinski fakultet tehničke znanosti građevinarstvo/geotehnika 

4. 640-
01/07-
17/193 

dr.  sc.  Ivica ZAVRŠKI Građevinski fakultet tehničke znanosti druge temeljne tehničke 
znanosti/organizacija rada i 
proizvodnje 

 
Prijedlog Povjerenstva jednoglasno je prihvaćen. 
 
 
3.) Nastava i studenti  
 
a.) Prijedlog Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima 
Sveučilišta u Zagrebu – javna rasprava 
Rektor izvještava članove Senata da su do 11. siječnja 2008. (prvog roka do kada je trajala 
javna rasprava) stigle primjedbe, prigovori i komentari sa petnaestak sastavnica Sveučilišta u 
Zagrebu koje su sve dostavljene i Odboru za statutarna pitanja. Smatra da bi rok za javnu 
raspravu, zbog blagdana, trebalo produljiti do kraja mjeseca siječnja 2008. 
D. Markučić, predsjednik Povjerenstva, izvijestio je da je analizom 18 primjedbi, prijedloga i 
sugestija koje su stigle u javnoj raspravi utvrđeno da nema reakcije na svega 12 članaka 
prijedloga Pravilnika (1/6) dok su na sve ostale članke izneseni komentari. 
M. Bačić, predsjednik Vijeća umjetničkog područja obavještava da je VUP raspravljalo o 
prijedlogu Pravilnika te će dostaviti svoje prijedloge i komentare s obzirom da Pravilnik nije 
promišljan i umjetnički. 
B. Smerdel ističe da je Pravni fakultet dostavio opširan komentar na prijedlog Pravilnika ali 
ističe dvije glavne kategorije prigovora: 1) postoji li uopće u općim aktima Sveučilišta pravna 
osnova za donošenje takvog pravilnika te 2) je li  moguće na svim sastavnicama Sveučilišta 
na jedinstven način regulirati pitanja nastave? Također upozorava na pravne posljedice 
uvođenja ugovora o studiranju jer je ugovor dvostrani pravni posao s obvezama i 
odgovornostima obje strane potpisnice ugovora. Pravni fakultet je i nadalje spreman pružiti 
pomoć u svim aktivnostima oko izrade Pravilnika. 
Rektor je pročitao komentar Pravnog fakulteta pa podsjeća da je već više puta i Povjerenstvo 
za izradu Pravilnika i sam Senat sugeriralo srednji put pri izradi Pravilnika: treba težiti 
ujednačavanju naših uvjeta studiranja. Također podsjeća B. Smerdela da već postoji institut 
ugovora o studiranju koji su do sada potpisivali studenti koji studiraju za osobne potrebe. Sve 
primjedbe će se jako dobro razmotriti ( a kreću se do krajnosti: neki smatraju da je Pravilnik 
preširok, a neki da je preuzak), a o pravnoj osnovi za donošenje Pravilnika očekuje se 
mišljenje Odbora za statutarna pitanja. 
Senat je potom jednoglasno donio odluku da se javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o 
studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima produži do kraja mjeseca siječnja 2008.  
 
b)Upisi studenata u akademskoj godini 2008./2009. na Sveučilištu u Zagrebu: 

1) u I. godinu preddiplomskog studija (upisne kvote, visina participacije     troškova 
studiranja) 

    2) u I. godinu diplomskog studija (upisne kvote, visina participacije troškova 
studiranja) 
    3) prihvaćanje modela sastavnica za izračun participacije u troškovima studiranja u 
višim studijskim godinama 
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Prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom Lj. Pinter moli sastavnice da do kraja tjedna 
dostave rezultate ankete o interesu studenata za upis na diplomske studije. Također podsjeća 
sastavnice da su dužne do 30. siječnja 2008. dostaviti na Sveučilište prijedloge upisnih kvota i 
visine participacije u troškovima studiranja za upis studenata u I. godinu studija na 
preddiplomske i diplomske studije u akademskoj godini 2008./2009.  Do 29. veljače 2008. 
sastavnice su dužne dostaviti i tekstove natječaja za upis studenata u I. godinu studija u 
akademskoj godini 2008./2009. kako bi se natječaj Sveučilišta  u Zagrebu mogao objaviti  u 
utvrđenim rokovima. 
Što se tiče modela za izračun participacije u troškovima studiranja na višim studijskim 
godinama, za one sastavnice koje još nisu dostavile svoj prijedlog ili imaju problema ili 
nejasnoća s njegovom izradom organizira se sastanak 18. siječnja 2008. kako bi se pomoglo u 
pronalaženju najboljeg modela. 
L. Pleština iznosi da će Arhitektonski fakultet predložiti da početak nastave na diplomskom 
studiju u narednoj akademskoj godini bude 1. ožujka 2009. kako bi se mogla obaviti praksa, 
kao preduvjet za upis na diplomski studij. 
I. Grubišić izvještava Senat da je prošli tjedan na Fakultetu strojarstva i brodogradnje održana 
tribina za studente na temu upisa na diplomski studij. Zaključak je da studenti nisu 
dovoljno/dobro informirani te da treba poboljšati protok informacija.  
Prorektorica Lj. Pinter moli da se i Studentski zbor maksimalno uključi u informiranje 
studenata. 
K. Bašić smatra da je krivica podijeljena: sustav bi mogao bolje organizirati protok 
informacija, a studenti bi mogli pokazati više interesa za pitanja uvjeta studiranja. Prijedlog 
Pravilnika o studiranju Studentski zbor je stavio na svoj web i na sve upite nastoji što je 
moguće prije i jasnije odgovoriti.  
Prorektorica Lj. Pinter također moli sastavnice koje nisu dostavile materijal za Red 
predavanja da to učine što je moguće prije. 
              
c) Snaženje alumnija Sveučilišta u Zagrebu 
 Prorektor za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju I. Šimonović  izvijestio je članove 
Senata o trenutnom stanju vezanom za alumne na Sveučilištu u Zagrebu (nepostojanje udruga 
na pojedinim sastavnicama ili neaktivnost postojećih udruga; samo su na par sastavnica 
aktivne alumni udruge npr. Građevinski fakultet)  te najavio da će Sveučilište do 31. svibnja 
2008. poduzeti niz akcija kako bi se razradio plan mjera u smislu kvalitetnijeg funkcioniranja 
alumni udruga. Planiranim akcijama stvorila bi se baza podataka u koju bi se uključila i prva 
generacija bolonjaca koji krajem ove akademske godine završavaju preddiplomske studije te 
bi se na svakoj sastavnici i Sveučilištu odabrao koordinator koji bi bio zadužen za 
komuniciranje i rad s alumnima.  
U diskusiji u kojoj su sudjelovali rektor, D. Boras, S. Leiner-Novosel, I. Kostović, D. 
Badanjak i D. Bjegović podržana je inicijativa za snaženje alumnija na Sveučilištu u Zagrebu, 
zaključeno je da akcijski plan treba napraviti što je moguće prije, ali je također upozorena 
uprava Sveučilišta da bez novih radnih mjesta sastavnice s postojećim administrativnim 
kadrom ne mogu pokriti sve zahtjeve i aktivnosti koje smo započeli  na Sveučilištu razvijati. 
Sastavnice iskazuju potrebu za suradnicima za odnose s javnošću, suradnike za međunarodnu 
suradnju i za odnose s alumnima.         
 
d) Prijedlog Pravilnika o polaganju državne mature  
Rektor je izvijestio članove Senata o održanom sastanku s ministrom znanosti, obrazovanja i 
športa i njegovim suradnicima vezano uz prijedlog Pravilnika o polaganju državne mature. 
Rasprava o tome i dalje će se nastaviti iako nema puno vremena jer maturanti gimnazija već 
2009. polažu državnu maturu, a maturanti strukovnih škola 2010. Naš rok za dostavu 
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prijedloga, primjedaba i komentara je konac siječnja 2008. Senat se već više puta očitovao o 
raznim fazama prijedloga o polaganju državne mature i u pravilu su naše odluke prihvaćene. 
Na sastanku je predložio da se u članku 4. prijedloga Pravilnika naglasi suradnja u provođenju 
državne mature s akademskom zajednicom te u članku 19. usklađivanje sveučilišnog 
kalendara i kalendara polaganja državne mature. 
I. Grubišić izvještava da je Vijeće tehničkog područja donijelo zaključak da  za predmete koji 
se polažu na državnoj maturi nema više razina već jedinstvena lista pitanja po složenosti 
gradiva, a radi lakše razlučivosti i usporedivosti znanja. 
U daljnjoj diskusiji u kojoj su sudjelovali članovi Senata izneseno je: 
D. Boras, kao član Vijeća za provođenje državne mature, smatra da akademska zajednica 
mora biti jače zastupljena u pripremi državne mature jer bi stručnjaci iz pojedinih područja 
lakše pripremili testove. Također je iznesena nejasnoća oko izbora razina na državnoj maturi: 
npr. može li maturant za sve predmete na maturi izabrati razinu C?  
B. Smerdel smatra da se pitanje obvezatnog srednjoškolskog obrazovanja ne može promatrati 
izvan konteksta državne mature (ili obratno), a to onda zahtjeva dugoročno planiranje.  
S. Krajcar smatra da je važno pitanje koje ova diskusija mora pojasniti: hoće li državna 
matura zamijeniti razredbeni ispit? Smatra da u određenom postotku da, ali uz neke 
specifičnosti svake sastavnice. Jer državna matura nema smisla sama za sebe ako nije vezana 
za nastavak studija. Smatra da je prijedlog Pravilnika nedorečen (ako ostanu rangovi) u smislu 
što koji rang znači?  
Ž. Jerneić smatra da državna matura može samo biti ekvivalent za dio razredbenog postupka. 
Prijedlog Vijeća tehničkog područja teško je provesti klasičnim testom već bi se to moglo ako 
bi se na testove odgovaralo kompjutorski. 
Rektor smatra da je prerano reći hoće li državna matura zamijeniti razredbene postupke ali 
sastavnice će vrlo brzo morati donijeti odluke, ali tek kada se budu znali svi detalji oko 
državne mature.       
I. Grubišić smatra da niti 2009. nećemo moći uključiti državnu maturu u razredbeni postupak 
jer će samo dio maturanata (gimnazijalci) biti njome obuhvaćen. Svi bi se pod jednakim 
uvjetima morali imati pravo upisivati na fakultete.  
 
e) Upute za ispunjavanje dopunske isprave o studiju (diploma supplement)   
Olga Šarlog-Bavoljak podsjetila je članove Senata da je na dekanate sastavnica već prije par 
dana dostavljen materijal kojeg je izradilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa pod 
nazivom Upute za ispunjavanje dopunske isprave o studiju (diploma supplement) te moli da 
do 1. veljače 2008. dostave svoje komentare na Rektorat Sveučilišta u Zagrebu kako bi se 
Ministarstvu mogla dostaviti povratna informacija do 12. veljače 2008. Upute i obrazac 
dopunske isprave izradila je radna grupa Ministarstva po uzoru na evropsku diplomu 
supplement.  
V. Šimović smatra da nije riješeno pitanje kako na engleski prevesti riječ svjedodžba te da je 
to nužno riješiti. 
 
  
4.) a)Prijedlog popisa akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva 
 Olga Šarlog-Bavoljak, kao članica Povjerenstva Rektorskog zbora za izradu popisa 
akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva, podsjeća članove Senata da je člankom 
16. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskim stupnjevima propisano da će 
Rektorski zbor utvrditi i objaviti u Narodnim novinama objaviti Popis u roku od tri mjeseca 
od dana stupanja na snagu Zakona (Zakon je stupio na snagu 27. listopada 2007.). Temeljem 
prijedloga svih visokih učilišta u RH Povjerenstvo je izradilo Popis koji je dostavljen 
senatima sveučilišta radi davanja mišljenja. Mišljenja je potrebno dostaviti Povjerenstvu do 
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23. siječnja 2008. kako bi se cjelovit Popis mogao objaviti u zakonskom roku. Povjerenstvo 
se u svom radu rukovodilo zakonskim odredbama te zaključcima donesenim na sjednici 
održanoj 12. i 13. siječnja 2008.: 
- pri utvrđivanju akademskih naziva koji se stječu završetkom preddiplomskog sveučilišnog 
studija i diplomskog sveučilišnog studija kao i stručnih naziva koji se stječu završetkom 
stručnog studija nazivi su predloženi uz naznaku pojedine struke pri čemu je Povjerenstvo 
zauzelo stajalište da je pojam struke potrebno tumačiti u širem smislu (u pravilu prema 
pojedinom znanstvenom polju), 
- pri utvrđivanju akademskih stupnjeva koji se stječu završetkom poslijediplomskog 
sveučilišnog studija akademski stupnjevi su predloženi uz naznaku znanstvenog odnosno 
umjetničkog polja i grane (ukoliko je pojedini  poslijediplomski sveučilišni studij moguće 
svrstati u određenu granu) sukladno Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, 
poljima i granama, 
- pri utvrđivanju akademskih naziva koji se stječu završetkom poslijediplomskog 
specijalističkog studija  i stručnih naziva koji se stječu završetkom specijalističkog 
diplomskog stručnog studija akademski i stručni nazivi predloženi su uz naznaku struke ili 
dijela struke sukladno nazivu samog studijskog programa, 
- u ovoj fazi izrade popisa izostavljene su kratice akademskih i stručnih naziva i akademskog 
stupnja jer će one biti definirane kasnije (nakon završetka izrade popisa), 
- također je napravljen popis kojim je napravljeno izjednačavanje „starih“ stručnih naziva s 
odgovarajućim „novim“ stručnim nazivima za stručne studije u trajanju kraćem od tri godine. 
Rektor smatra, iako je zakonski rok vrlo blizu, da bi se od Ministarstva mogao tražiti 
produžetak roka kao što je predložilo i Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu. 
Nakon što sastavnice Sveučilišta dostave prijedloge odlučit ćemo o tome.  
Neki članovi Senata u dostavljenom su popisu uočili pogreške tehničke naravi – nisu upisani 
svi studijski programi ili nisu dobro prepisani njihovi nazivi što bitno utječe na kreiranje 
akademskog ili stručnog naziva ili akademskog stupnja.  
Članovi Senat upozoravaju i Povjerenstvo za izradu popisa i Ministarstvo da se ovaj dio 
obveze u sustavu visokog obrazovanja ne bi smio raditi izdvojeno od dva paralelna procesa 
koja su u tijeku, a to su:  

1.) prihvaćanje Izmjena i dopuna Pravilnika o znanstvenim područjima, poljima i 
granama (Nacionalno vijeće za znanost, planira ga usvojiti kroz 15 dana) koji također 
zadire u pitanje akademskih naziva i stupnjeva te 

2.) izrada Nacionalnog kvalifikacijskog okvira gdje se studijski programi promatraju sa 
stanovišta kompetencija i ishoda učenja koji se tim studijskim programom stječu te 
također determiniraju akademske nazive i stupnjeve. Kako Nacionalni kvalifikacijski 
okvir treba biti u skladu s Europskim kvalifikacijskim okvirom postavlja se i pitanje 
usklađenosti stručnih i akademskih naziva s drugima u Europskoj uniji. 

Senat Sveučilišta u Zagrebu stoga je zaključio i predlaže da se ne završava Popis stručnih i 
akademskih naziva i akademskih stupnjeva dok se i druga dva naprijed navedena dokumenta 
ne dovedu u završnu fazu. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je odluku da su sastavnice Sveučilišta u Zagrebu dužne do 
25. siječnja 2008. dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na prijedlog Popisa 
stručnih i akademskih naziva i akademskih stupnjeva. Po usklađivanju istih na Sveučilištu 
dostavit ćemo ih Povjerenstvu.  
O zaključcima Senata obavijestiti će se ministar znanosti, obrazovanja i športa, državni tajnik 
za visoko obrazovanje, predsjednik Rektorskog zbora i predsjednik Povjerenstva Rektorskog 
zbora za izradu Popisa akademskih i stručnih naziva i akademskog stupnja.  
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b) Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, 
poljima i granama   
Prorektorica za znanost i tehnologiju M. Kovačević izvijestila je Senat o radu Nacionalnog 
vijeća za znanost na prijedlogu Sveučilišta u Zagrebu vezanom za prijedlog za izmjene i 
dopune Pravilnika o podjeli znanstvenih i umjetničkih područja, polja i grana te najavila da bi 
isti trebao biti usvojen za otprilike dva tjedna. Sveučilište intenzivno surađuje s 
predsjednikom Nacionalnog vijeća za znanost, a prorektorica je bila prisutna i na više sjednica 
Nacionalnog vijeća kada se raspravljalo o izmjenama i dopunama Pravilnika, te je imenovana 
i članom radne podgrupe. Područna vijeća MZOŠ također su raspravljala o prijedlogu 
Sveučilišta. Predsjednik Nacionalnog vijeća smatra da grane trebaju postojati ali se ne bi 
objavljivale u Pravilniku. U jednom momentu izrečeno je mišljenje da se NVZ ne bi trebalo 
baviti umjetničkim područjem nego bi to trebalo prebaciti Ministarstvu kulture!!?? Na 
današnjoj sjednici usvojeno je cca 80-90% našeg prijedloga s time da je prijedlog za 
biomedicinsko područje vraćen na doradu Područnom vijeću (previše grana). Područno vijeće 
treba svoj prijedlog uskladiti za 14 dana i vratiti ga Nacionalnom vijeću za znanost na 
usvajanje. Time bi bio okončan postupak izmjena i dopuna Pravilnika, a Nacionalno vijeće za 
znanost najavljuje izradu novog Pravilnika za oko godinu dana.  
  
 
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. Strojarstvo i brodogradnja, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
2. Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
3. Nutricionizam, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
4. Prehrambena tehnologija, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

      5.   Geografija, Prirodoslovno-matematički fakultet 
 
specijalistički studiji: 

 6.   Kvaliteta i sigurnost hrane, Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Odluke vijeća područja 
 
Prema odluci Senata s 1. sjednice održane 10. listopada 2006. postupci prihvaćanja 
poslijediplomskih studijskih programa prenose se sa Senata u nadležnost vijeća područja (ova 
Odluka primjenjuje se na sve programe koji su zaprimljeni na Sveučilištu nakon 1. listopada 
2006.). Vijeće biomedicinskog područja na svojoj 3. sjednici održanoj 14. prosinca 2007. 
raspravljalo je o poslijediplomskim specijalističkim studijima Farmaceutsko-biokemijskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 

1. Medicinska biokemija i laboratorijska medicina 
2. Razvoj lijekova 
3. Toksikologija. 

Nakon provedene interne recenzije programa i na osnovi pozitivnih izvješća recenzenata, 
Vijeće je donijelo odluku da se pokrene postupak prihvaćanja ovih poslijediplomskih 
specijalističkih studija te da studije proslijedi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na 
daljnji postupak vrednovanja. 
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6.) Izvješće sa sastanka sa znanstvenim novacima 
Prorektorica za znanost i tehnologiju M. Kovačević izvijestila je članove Senata o održanom 
sastanku sa znanstvenim novacima Sveučilišta u Zagrebu te predstavila podatke dobivene 
anketom koji će uskoro biti na web stranici Sveučilišta. Anketu je od 1400 znanstvenih 
novaka Sveučilišta u Zagrebu ispunilo oko 500 znanstvenih novaka. Sastanak sa znanstvenim 
novacima trajao je skoro četiri sata, a znanstveni novaci ostavili su dojam ozbiljne skupine 
velikog potencijala. Na sastanku je dogovoreno da će se formirati jedno tijelo koje će biti veza 
između Sveučilišta i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Znanstveni novaci također su 
bili tema nedavne sjednice Nacionalnog vijeća za znanost koje priprema novu shemu 
zapošljavanja znanstvenih novaka, za koju se nadamo da će uskoro biti prihvaćena. 
Prorektorica je predstavila i pojedinačne rezultate ankete prema pojedinim pitanjima kao npr. 
koliko znanstvenih novaka doktorira (samo 1/3), opterećenje u nastavi (37%), izobrazba za 
nastavni rad (36% da) te cijeli niz pitanja o odnosu mentora i znanstvenog novaka te o 
sudjelovanju mentora u izradi doktorskog rada, ocjena odnosa znanstvenog novaka s 
mentorom, sudjelovanje znanstvenih novaka u plaćanju poslijediplomskog studija, 
informiranost o sveučilišnom životu i dr. Rezultati ankete su percepcija znanstvenih novaka.  
A. Mešić ističe kako ima više kriterija koji motiviraju ili ne motiviraju znanstvenog novaka da 
ostane u sustavu, a to su: zadovoljstvo poslom, plaća i sigurnost radnog mjesta. 
Rektor na kraju ističe kako se Sveučilište mora brinuti o svojoj istraživačkoj supstanci te 
dodaje kako se nada da će kadrovska politika znanstvenih novaka uskoro prijeći na 
Sveučilište. 
  
 
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: 
 
Suvremene ideje u metodici nastave fizike, sveučilišni udžbenik, autor: dr. sc. Rudolf Krsnik. 
Predlagač je  Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Miroslav 
Furić, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Tihomir 
Vukelja, docent Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Maja Planinić, 
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Dragutin Rosandić, redoviti 
profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovni. 
 
Financijska matematika, sveučilišni udžbenik, autor: dr. sc. Boško Šego. Predlagač je Ekonomski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Zdravka Aljinović, izvanredna profesorica 
Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, dr. sc. Zoran Babić, redoviti profesor Ekonomskog 
fakulteta Sveučilišta u Splitu i dr. sc. Zrinka Lukač, asistentica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. 
 
Računovodstveni informacijski sustavi, sveučilišni udžbenik, autorice: dr. sc. Ivana Mamić Sačer i dr. 
sc. Katarina Žager. Predlagač je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Branka 
Ramljak, redovita profesorica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, dr. sc. Boris Tušek, 
izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Mladen Varga, redoviti 
profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Klinička kemija i molekularna dijagnostika, sveučilišni udžbenik, autori: dr. sc. Jadranka Sertić 
(urednica), Dubravka Čvorišćec, Dunja Rogić, Mila Lovrić, Zdenka Lalić, Paula Granić, Milica 
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Trbojević-Čepe, Željka Vogrinc, Danica Matišić, Daria Pašalić, Danica Ramljak, Goran Ferenčak, 
Drago Batinić, Branko Malenica, Ernest Suchanek, Saša Kralik-Oguić, Tajana Bernt Živković, Damir 
Dodig, Marijana Vučić Lovrenčić, Boris Ročić, Ksenija Fumić, Karmen Bilić, Smilja Kalenić, Ana 
Budimir, Sanja Davidović Mrsić, Renata Zadro, Fran Borovečki, Ines Humar, Renata Žunec, Branka 
Golubić Ćepulić i Nada Božina. Predlagač je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: 
dr. sc. Željko Romić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Štefica 
Dvornik, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i mr. sc. Ilza Salamunić, Medicinski fakultet 
Sveučilišta u Splitu. 
 
 
Osnove statistike, sveučilišni udžbenik, autorica: dr. sc. Anamarija Jazbec. Predlagač je Šumarski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Vlasta Bahovac, Ekonomski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu, dr. sc. Nataša Erjavec, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Miljenko Huzak, 
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Ksenija Šegotić, izvanredna 
profesorica Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Medicinska kemija: Razvoj lijekova odabranih terapijskih skupina, sveučilišni udžbenik, autori: dr. 
sc. Mladen Mintas i dr. sc. Silvana Raić-Malić. Predlagač je Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije  Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: akademik Krešimir Pavelić, dr. sc. Branka Zorc, 
redovita profesorica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Miroslav 
Samardžija, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Napomena: Povjerenstvo predlaže autoru da razmotri sugestiju recenzenta prof. dr. sc. Branke 
Zorc u vezi izmijene naslova udžbenika. 
 
Betonske konstrukcije - građenje, sveučilišni priručnik, autori: dr. sc. Jure Radić (urednik), dr. sc. 
Dubravka Bjegović, dr. sc. Dunja Mikulić, dr. sc. Marko Hranilović, Domagoj Šimetin, Josip Brajdić, 
mr. sc. Marko Hranilović, dr. sc. Jovo Beslać, dr. sc. Marijana Skazlić, mr. sc. Alex Kindij, dr. sc. 
Zlatko Šavor, mr. sc. Ana Mandić, dr. sc. Srečko Pičulin, mr. sc. Damir Tkalčić i mr. sc. Davor Banić. 
Predlagač je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Milutin Anđelić, redoviti 
profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini, dr. sc. Vinko Čandrlić, redoviti 
profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini i dr. sc. Roko Žarnić, izvanredni 
profesor Fakultete za geodezijo i građevinarstvo Univerze v Ljubljani, Slovenija. 
 
 
 
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. 
Također je izvijestio članove Senata o predavanju koje će u četvrtak 24. siječnja 2008., u Auli 
Sveučilišta održati predsjednik Republike Poljske, gospodin Lech Kaszynski.  
   
 
9.)  Imenovanje  Odbora i povjerenstava 
Rektor iznosi prijedlog Rektorskog kolegija u širem sastavu, a u skladu s ranije prihvaćenim 
modelom imenovanja odbora i povjerenstava, za imenovanje Etičkog savjeta, Odbora za 
proračun, Povjerenstva za šport i Povjerenstva za studente s invaliditetom. Također moli 
vijeća područja da predlože članove Radne skupine za studijske programe i Radne skupine za 
programe poslijediplomskih studija i odobravanje doktorskih tema. U prijedlogu za 
imenovanje navedenih odbora i povjerenstava zastupljen je stav da u radu sudjeluje što više 
članova te da budu zastupljene sve sastavnice Sveučilišta.  
D. Badanjak podržava takav stav i pita zašto su u prijedlogu sastava Povjerenstva za šport 
zastupljena tri člana Kineziološkog fakulteta? Prorektor T. Ćurko odgovara da je Povjerenstvo 
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za šport stručno tijelo koje će brinuti o sveučilišnom športu i da u njemu ipak pretežito moraju 
biti zastupljeni predstavnici struke. P. Matković smatra da se u situacijama kada se uređuje 
sveučilišni šport treba voditi briga i o dislociranim sastavnicama koje nemaju mogućnosti 
(naročito financijskih) za ravnopravno sudjelovanje u svim aktivnostima. 
Senat je potom jednoglasno donio slijedeće odluke o imenovanju: 
 
 
O D L U K U O IMENOVANJU ETIČKOG SAVJETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 
U Etički savjet Sveučilišta u Zagrebu imenuju se: 
1. prof. dr. sc. Zlatan Barjaktarević, Prirodoslovno-matematički fakultet, član 
    prof. dr. sc. Mirko Primc, Prirodoslovno-matematički fakultet, zamjenik 
2. prof. dr. sc. Vlasta Bradamante, Medicinski fakultet, član 
    prof. dr. sc. Jadranka Keros, Stomatološki fakultet, zamjenica 
3. doc. dr. sc. Vesnica Garašić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, član 
    prof. dr. sc. Goran Durn, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, zamjenik 
4. prof. dr. sc.  Tonči Matulić, Katolički bogoslovni fakultet, član 
    dr. sc. Nenad Malović, Katolički bogoslovni fakultet, zamjenik 
5. Elvira Natour, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, studentica, član 
    Martina Laković, Katolički-bogoslovni fakultet, studentica, zamjenica 
6. prof. dr. sc. Žarko Puhovski, Filozofski fakultet, član 
    dr. sc. Vjeran Zuppa, Akademija dramske umjetnosti, zamjenik 
7. prof. dr. sc. Josip Talanga, Hrvatski studiji, član 
    doc. dr. sc. Vlatka Domović, Učiteljski fakultet, zamjenica 
8. prof. dr. sc. Alan Uzelac, Pravni fakultet, član 
    doc. dr. sc. Marko Petrak, Pravni fakultet, zamjenik 
9. Lana Vanić, dipl. iur. Metalurški fakultet, član 
    Darko Bošnjak, dipl. iur., Medicinski fakultet, zamjenik  
Za koordinatora Etičkog savjeta određuje se prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, prorektorica za 
studije i upravljanje kvalitetom. 
  
 
O D L U K U O IMENOVANJU ODBORA ZA PRORAČUN SVEUČILIŠTA U 
ZAGREBU 
U Odbor za proračun Sveučilišta u Zagrebu imenuju se: 
1.) prof. dr. sc. Vesna Vašiček, Ekonomski fakultet, predsjednica 
2.) prof. dr. sc. Juraj Geber, Medicinski fakultet 
3.) prof. dr. sc. Amir Hamzić, Prirodoslovno.matematički fakultet 
4.) prof. dr. sc. Željko Jerneić, Filozofski fakultet 
5.) prof. dr. sc. Josip Juračak, Agronomski fakultet 
6.) prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
7.) prof. Damir Mataušić, Akademija likovnih umjetnosti 
Za koordinatora Odbora za proračun određuje se prof. dr. sc. Tonko Ćurko, prorektor za 
poslovanje Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
O D L U K U O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ŠPORT SVEUČILIŠTA U 
ZAGREBU 
U Povjerenstvo za šport Sveučilišta u Zagrebu imenuju se: 
1.) prof. dr. sc. Dinko Vuleta, Kineziološki fakultet, predsjednik 
2.) doc. dr. sc. Vesna Babić, Kineziološki fakultet 
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3.) Mirko Bakula, student, Medicinski fakultet 
4.) Marko Jazvić, Grad Zagreb 
5.) prof. Constanza Lizačić, Ekonomski fakultet 
6.) prof. dr. sc. Neven Mijat, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
7.) doc. dr. sc. Boris Neljak, Kineziološki fakultet 
Za koordinatora Povjerenstva za šport određuje se prof. dr. sc. Tonko Ćurko, prorektor za 
poslovanje Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA STUDENTE S INVALIDITETOM 
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 
U Povjerenstvo za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu imenuju se: 
1.) prof. dr. sc. Višnja Bačun-Družina, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
     VIJEĆE BIOTEHNIČKOG PODRUČJA 
2.) doc. dr. sc. Tatjana Bakran-Petricioli, Prirodoslovno-matematički fakultet 
     VIJEĆE PRIRODOSLOVNOG PODRUČJA 
3.) doc. dr. sc. Jagor Bučan, Akademija likovnih umjetnosti, 
     VIJEĆE UMJETNIČKOG PODRUČJA 
4.) prof. dr. sc. Neven Budak, Filozofski fakultet, 
     VIJEĆE DRUŠTVENO-HUMANISTIČKOG PODRUČJA, Humanističko područje 
5.) Danijel Jedriško, student 
     PREDSTAVNIK STUDENATA 
6.) prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, Stomatološki fakultet 
     VIJEĆE BIOMEDICINSKOG PODRUČJA 
7.) prof. dr. sc. Leila Kiš-Glavaš, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 
     VIJEĆE DRUŠTVENO-HUMANISTIČKOG PODRUČJA, Društveno područje 
8.) Ivan Lešković, dipl. ing., pomoćnik ravnatelja za smještaj u Studentskom centru 
     Sveučilišta u Zagrebu, PREDSTAVNIK STUDENTSKOG CENTRA 
9.) doc. dr. sc. Karin Šerman, Arhitektonski fakultet,VIJEĆE TEHNIČKOG PODRUČJA 
Za koordinatora Povjerenstva za studente s invaliditetom određuje se prof. dr. sc. Ljiljana 
Pinter, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 
10.) Davanje suglasnosti Filozofskom fakultetu za prenamjenu vlastitih prihoda 
 
Na prijedlog Rektorskog kolegija u širem sastavu Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je 
dao suglasnost Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za prenamjenu vlastitih sredstava 
u iznosu od 4.500.000,00 kuna prvotno odobrenih za dovršenje vanjske fasade biblioteke za 
nabavu kompaktusa i opremanje interijera biblioteke. 
 
 
11.) Ostalo 
 Rektor obavještava članove Senata će se zajednička sjednica Senata, vijeća područja, 
Sveučilišnog savjeta i Rektorskog kolegija u širem sastavu na kojem će podnijeti izvješće o 
radu u skladu s člankom 14. Statuta Sveučilišta u Zagrebu najvjerojatnije održati 29. siječnja 
2008. 
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*** 
 
Rektor je zahvalio svima na sudjelovanju u radu i zaključio sjednicu u 19,20 sati. 
 

 
 

Rektor 
 
 

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš 
 

 
Zapisnik sastavila: 
 
 
Olga Šarlog – Bavoljak 
 
Uz poziv: 
Klasa: 602-04/08-04/1 
Urbroj: 380-071-08-2 
od 9. siječnja 2008. 
 
 
 
 
 
 


