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ZAPIS�IK 

14. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 340. akademskoj godini (2008./2009.) održane u 
utorak 14. srpnja 2009. s početkom u 14 sati u Velikoj vijećnici Pravnog fakulteta, Zagreb, Trg 
maršala Tita 14. 

 

1. Prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš, rektor 

- Prof.dr.sc. Bojan Baletić, prorektor za prostorno planiranje i razvoj 

- Prof.dr.sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje 

- Prof.dr.sc. Ljiljana Pinter, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom 

- Prof.dr.sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju 

- Prof.dr.sc. Ksenija Turković, prorektorica 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. Ivica Kostović, Medicinski fakultet - predsjednik Vijeća biomedicinskog područja 

4. Prof.dr.sc. Zoran Zgaga, Prehrambeno-biotehnološki fakultet - predsjednik Vijeća  

biotehničkog područja  

5 Prof.dr.sc. Smiljana Leinert-Novosel, Fakultet političkih znanosti- predsjednica Vijeća društveno-
humanističkog područja 

6. Prof. dr.sc.Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno-matematički fakultet - predsjednik Vijeća 
prirodoslovnog područja 

7. Prof.dr.sc. Izvor Grubišić, Fakultet strojarstva i brodogradnje- predsjednik Vijeća tehničkog 
područja  

8.  Prof.dr.sc. Nikola Kujundžić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 

9. Prof.dr.sc. Želimir Bradamante, Medicinski fakultet 

10. Prof.dr.sc. Jadranka Božikov, Medicinski fakultet 

11. Prof.dr.sc. Zrinka Tarle, Stomatološki fakultet 

12. Prof.dr.sc. Velimir Sušić, Veterinarski fakultet 

13. Prof.dr.sc.  Zdravko Petrinec, Veterinarski fakultet 

14. Prof.dr.sc. Milan Mesić, Agronomski fakultet 

15. Prof.dr.sc. Edi Maletić, Agronomski fakultet 

16. Prof.dr.sc. Damir Ježek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

17. Prof.dr.sc. Andrija Bogner, Šumarski fakultet 

18. Prof.dr.sc. Ljubica Pribanić, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet 

19. Prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, Fakultet političkih znanosti 

20. Prof.dr.sc. Darko Tipurić, Ekonomski fakultet 

21. Prof.dr.sc. Blaženka Divjak, Fakultet organizacije i informatike 

22. Prof.dr.sc. Dinko Vuleta, Kineziološki fakultet 

23. Prof.dr.sc.  Vladimir Šimović, Učiteljski fakultet 

24. Prof.dr.sc.  Željko Jerneić, Filozofski fakultet 

25. Prof.dr.sc.  Miljenko Jurković, Filozofski fakultet 

26. Prof.dr.sc.  Neven Budak, Filozofski fakultet 

27. Prof.dr.sc.  Žarko Puhovski, Filozofski fakultet 
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28. Prof.dr.sc. Aleksandar Durman, Filozofski fakultet 

29. Prof.dr.sc. Josip Oslić, Katolički bogoslovni fakultet 

30. Prof.dr.sc. Zvonimir Čuljak, Hrvatski studiji 

31. Prof.dr.sc. Mladen Juračić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

32. Prof.dr.sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

33. Prof.dr.sc. Dragutin Svrtan, Prirodoslovno-matematički fakultet 

34. Prof.dr.sc. Zlatan Bajraktarević, prirodoslovno-matematički fakultet 

35. Prof.dr.sc. Lenko Pleština, Arhitektonski fakultet 

36. Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

37. Prof.dr.sc. Vedran Mornar, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

38. Prof.dr.sc. Antun Glasnović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

39. Prof.dr.sc. Dorijan Marjanović, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

40. Prof.dr.sc. Damir Markučič, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

41. Prof.dr.sc. Zvonko Kavran, Fakultet prometnih znanosti  

42. Prof.dr.sc. Stanislav Frangeš, Geodetski fakultet 

43. Prof.dr.sc. Mladen Kranjčec, Geotehnički fakultet 

44. Prof.dr.sc. Neven Kuspilić, Građevinski fakultet 

45. Prof.dr.sc. Diana Milčić, Grafički fakultet 

46. Prof.dr.sc. Prosper Matković, Metalurški fakultet 

47. Prof.dr.sc. Goran Durn, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

48. Prof.dr.sc. Darko Ujević, Tekstilno-tehnološki fakultet 

49. Red.prof. Enes Midžić, Akademija dramske umjetnosti 

50 Red.prof. Slavomir Drinković, Akademija likovnih umjetnosti 

51. Red. prof. Marina Novak, Muzička akademija  

Zaposlenici u suradničkim i nastavnim zvanjima 

52. Jolanta Sychowska Kavedžija, Filozofski fakultet 

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija  

53. Ivan Bota, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti 

54. Ante Vuletić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 

55. Ivan Matić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 

56. Josip Ivšinović, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko -naftni -fakultet 

57. Matija Čirko, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet 

58. Marko Banušić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet  

59. Marko Sušac, Muzička akademija 

60. Martin Starčević, Fakultet političkih znanosti  

Ostali prisutni 

Prof. dr. sc. Marko Petrak – Hrvatski akademski sindikat 

iz stručne službe Rektorata 

- akademska tajnica Olga Šarlog-Bavoljak, dipl.iur. 

-stručna suradnica za pravne poslove Mirjana Mikulčić Blaznik, dipl.iur. 

-stručna suradnica za odnose s medijima Tamara Dagen, dipl. novinar 

- pomoćnica rektora za pravna pitanja, Melani Vukmirica, dipl.iur. 
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Predsjedava rektor Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš.  

Rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš otvorio je 14. sjednicu Senata u 340. akademskoj godini 
(2008./2009.), pozdravio sve prisutne, te predložio dnevni red uz prijedlog da se točka 15. skine s 
dnevnog reda.  

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

 

D n e v n i   r e d : 

1.)Izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus 

2.) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 12. sjednice Senata u 340. akademskoj 
godini  (2008./2009.) održane 9. lipnja 2009. godine   

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 

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

      4. ) Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja 

5.) a) Odluka o ispravku Statuta Sveučilišta u Zagrebu 
 b) Donošenje odluke o sastavu i načinu izbora članova Senata i članova Vijeća područja 

6.) Vanjska suradnja Sveučilišta u Zagrebu 
7.) Prihvaćanje izmjena i dopuna studijskih programa preddiplomskih i diplomskih studija 

sastavnica Sveučilišta u Zagrebu 
8.) Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima 

i granama 
9.) Prijedlog Pravilnika o doktorskim studijima i doktorskim školama Sveučilišta u Zagrebu 
10.) Poslijediplomski studiji  
11.) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 
12.) Sveučilišno-nastavna literatura 
13.) Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu  

a)  raspodjela sredstava za međunarodnu suradnju za 1.-4. mjesec 2009. 

b) utvrđivanje visine mjesečnih sredstava za studente Sveučilišta u Zagrebu u mobilnosti 
(Erasmus)  

14.) Donošenje Odluke o osnivanju Centra za održivi regionalni razvitak Sveučilišta u        
Zagrebu 

15.) Davanje suglasnosti na Proračun Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2009. 
godinu 

16.) Ostalo 
 
 
1.) Izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus   

   

R.b. Ur. br. IME PREZIME Visoko učilište Izvjestitelj 
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1. 602-04/09-
16/13 

akademik  Jakša   BARBIĆ Pravni fakultet  prof. dr. sc. Zoran 
Parać 

2. 602-04/09-
16/5 

prof. dr. sc. 
Senadin  

DURAKOVIĆ Prehrambeno-
biotehnološki 
fakultet 

prof. dr. sc. Slobodan 
Grba  

3. 602-04/09-
16/7 

prof.dr. sc. 
Vladimir 

FI�DAK Kineziološki 
fakultet 

prof. dr. sc. Dragan 
Milanović 

4. 602-04/09-
16/9 

prof. dr. sc. Ivan GUSIĆ Prirodoslovno-
matematički 
fakultet 

prof. dr. sc. Mladen 
Juračić 

5. 602-04/09-
16/17 

prof. dr. sc. 
Branimir 

ŠVERKO Filozofski fakultet prof. dr. sc. Vladimir 
Kolesarić 

 

Svi prijedlozi  Povjerenstava za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus jednoglasno 
su prihvaćeni.  

 

2.) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 12. sjednice Senata u 340. akademskoj godini  
(2008./2009.) održane 9. lipnja 2009. godine   

Zapisnik sa 12. sjednice Senata u 340. akademskoj godini  (2008./2009.) održane 9. lipnja 2009. 
godine, prihvaćen je jednoglasno. 

 
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 

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

O prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrde izbora u zvanja,  Senat je izvijestila 
prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom prof.dr.sc. Ljiljana Pinter. 

1.  Potvrđivanje izbora  u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora – 
trajno:      

R
br 

Ur. 
broj 

IME PREZIME Visoko učilište Znan. /umjet. 

područje 

Znan./umjet. polje 

1. 640-
03/09
-
17/69 

dr. sc. 
Andrej DUJELLA 

Prirodoslovno-
matematički 
fakultet 

prirodne 
znanosti 

matematika/algebra 
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2. 640-
03/09
-
17/83 

dr. sc. 
Eduard MARUŠIĆ-

PALOKA 

Prirodoslovno-
matematički 
fakultet 

prirodne 
znanosti 

matematika/primije
njena matematika i 
matematičko 
modeliranje 

3. 640-
03/09
-
17/96 

dr. sc. 
Marjeta MIŠIGOJ-

DURAKOVIĆ 

Kineziološki 
fakultet 

biomedicina i 
zdravstvo 

kliničke medicinske 
znanosti/interna 
medicina 

4. 640-
03/09
-
17/79 

dr. sc. 
Marinka MRAVAK 

STIPETIĆ 

Stomatološki 
fakultet 

biomedicina i 
zdravstvo 

stomatologija/oralna 
medicina  

5. 640-
03/09
-
17/93 

dr. sc. Milan 
POLIĆ 

Učiteljski fakultet humanističke 
znanosti 

filozofija 

6. 640-
03/09
-
17/10
2 

dr. sc. 
Dubravka TEŽAK 

Učiteljski fakultet humanističke 
znanosti 

filologija/kroatistika 

 

2. Potvrđivanje izbora  u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora – na 

vrijeme  od pet godina: 

Rb
r 

Ur. 
broj 

IME PREZIME Visoko učilište Znan. /umjet. 

područje 

Znan./umjet. polje 

1.  640-
03/08-
17/115 

dr. sc. Sanja 
MARUŠIĆ 

Fakultet 
prometnih 
znanosti 

prirodne 
znanosti 

matematika/primije
njena matematika i 
matematičko 
modeliranje 

2.  640-
03/09-
17/100 

dr. sc. Ivan 
PERIĆ 

Prehrambeno-
biotehnološki 
fakultet 

prirodne 
znanosti 

matematika/matema
tička analiza 

3.  640-
03/09-
17/798 

dr. sc. 
Marko  ROGOŠIĆ 

Fakultet 
kemijskog 
inženjerstva i 
tehnologije 

tehničke 
znanosti 

kemijsko 
inženjerstvo/analiza, 
sinteza i vođenje 
kemijskih procesa 

4.  640-
03/09-
17/88 

dr. sc. 
Davorin KOVAČIĆ 

Geotehnički 
fakultet 

Varaždin 

tehničke 
znanosti 

građevinarstvo/ 
geotehnika 
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5.  640-
03/09-
17/101 

dr. sc. Ivan  
KROLO 

Stomatološki 
fakultet 

biomedicina i 
zdravstvo 

kliničke medicinske 
znanosti/radiologija 

6.  640-
03/09-
17/99 

dr. sc. 
Željko MIKULEC 

Veterinarski 
fakultet 

biomedicina i 
zdravstvo 

veterinarska 
medicina/ animalna 
proizvodnja i 
biotehnologija 

7.  640-
03/09-
17/104 

dr. sc. Davor 
ROMIĆ 

Agronomski 
fakultet 

biotehničke 
znanosti 

poljoprivreda 
(agronomija)/ekolog
ija i zaštita okoliša 

8.  640-
03/09-
17/105 

dr. sc. 
Stanka HERJAVEC 

Agronomski 
fakultet 

biotehničke 
znanosti 

poljoprivreda 
(agronomija)/ 
vinogradarstvo i 
vinarstvo  

9.  640-
03/09-
17/103 

dr. sc. 
Stjepan  RISOVIĆ 

Šumarski fakultet biotehničke 
znanosti 

drvna 
tehnologija/drvno 
tehnološki procesi 

 

 

3. Potvrđivanje izbora  u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga 

profesora – na vrijeme  od pet godina: 

Rb
r 

Ur. 
broj 

IME PREZIME Visoko učilište Znan. /umjet. 

područje 

Znan./umjet. polje 

1. 640-
03/09-
17/10 

dr. sc. 
Mladen LABUS 

Filozofski 
fakultet 

humanističke 
znanosti 

filozofija /povijest 
filozofije  

 

Svi prijedlozi Povjerenstva jednoglasno su prihvaćeni. 
 

4.) Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja   

Akademska tajnica Olga Šarlog-Bavoljak, dipl. iur. izvijestila je o dvije sjednice Odbora za statutarna 
pitanja. Na prvoj, 29.6.2009. raspravljalo se o izmjenama i dopunama Statuta Geotehničkog fakulteta 
te o prijedlogu Odluke o osnivanju Centra za održivi regionalni razvitak Sveučilišta u Zagrebu: 

Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

Odbor za statutarna pitanja razmatrao je prijedlog izmjena i dopuna Statuta  Geotehničkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu koje je donijelo Fakultetsko vijeće na VI. sjednici održanoj 17. lipnja 2009.  

Odbor za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu predlaže Senatu usvajanje Odluka o izmjenama 
Statuta  Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Prijedlog Odluke o osnivanju Centra za održivi regionalni razvitak Sveučilišta u Zagreb 
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Odbor za statutarna pitanja razmatrao je prijedlog Odluke o osnivanju Centra za održivi regionalni 
razvitak Sveučilišta u Zagrebu koju je predložio Rektorski kolegij u širem sastavu Sveučilišta u 
Zagrebu. 

Odbor za statutarna pitanja smatra da se sa stanovišta Statuta Sveučilišta u Zagrebu i zakona prijedlog 
Odluke može uputiti Senatu na prihvaćanje. 

Na sjednici održanoj 13. srpnja 2009. Odbor za statutarna pitanja razmatrao je: 

Ispravak Statuta Sveučilišta u Zagrebu 

Temeljem zaključka sa sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu sa sjednice održane 29. lipnja 2009. 
rektor je donio Ispravak Statuta iz 2005. godine. Odbor je prihvatio na znanje ovu informaciju. 

Prijedlog Odluke o sastavu i načinu izbora članova Senata i članova vijeća područja (prijedlog je 
napravljen na temelju podataka sastavnica o broju zaposlenika s datumom 30. rujna 2008. te prijedloga 
sa sjednice Senata održane 29. lipnja 2009.) 

U skladu s raspravom na sjednici Senata održanoj 29. lipnja 2009. u prijedlogu Odluke napravljene su 
izmjene u dijelu koji se odnosi na predstavnike Arhitektonskog fakulteta (3) od kojih dva ostaju u 
Tehničkom vijeću područja, a jedan prelazi u Umjetničko vijeće područja. S obzirom na ispravak 
Statuta,  Odbor za statutarna pitanja smatra da se sa stanovišta Statuta Sveučilišta u Zagrebu prijedlog 
Odluke može uputiti Senatu na prihvaćanje.  

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Učiteljskog fakulteta 

Odbor za statutarna pitanja razmatrao je prijedlog izmjena i dopuna Statuta  Učiteljskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu koje je donijelo Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 16. lipnja 2009.  

Odbor za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu predlaže Senatu usvajanje Odluke o izmjenama 
Statuta  Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s time da je potrebno u novom članku 14.a u 
stavku 6. brisati prvu rečenicu, a u stavku 7. istog članka rečenice: „ Odsjeci izvan sjedišta Fakulteta 
imaju svoj manji pečat okruglog oblika, promjera 25 mm.“ i „Manji pečati uz obodnicu imaju natpis:“ 
zamijeniti rečenicom: „ Odsjeci izvan sjedišta Fakulteta u svom se radu koriste pečatom Učiteljskog 
fakulteta sljedećeg sadržaja:“ 

Zahtjevi za pravnim tumačenjem 
- dr. sc. H. Sikirić, predsjednik Povjerenstva Vijeća društveno-humanističkog područja za 

utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja uputio je upit Odboru za statutarna pitanja vezan 
uz primjenu točke III. Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u 
postupku izbora u nastavna zvanja koju je donio Rektorski zbor visokih učilišta Republike 
Hrvatske (Narodne novine br. 106/2006. i 128/2008.) jer je evidentno da svi pristupnici nisu u 
mogućnosti, pod jednakim uvjetima, ostvariti svoje pravo na napredovanje u zvanju. 
Odbor za statutarna pitanja proslijedit će ovaj upit Rektorskom zboru. Rektor je pritom 
izvijestio da Rektorski zbor već radi na promjeni navedenih uvjeta. 

- Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu uputio je zahtjev za tumačenjem 
Odluke o nastupnom predavanju: može li se nekome tko je održao nastupno predavanje kod 
izbora u nastavno zvanje to isto nastupno predavanje „računati“ pri izboru u znanstveno-
nastavno zvanje. Odbor upućuje na odredbu Odluke kojom je propisano da „pristupnik koji se 
prvi puta bira u znanstveno-nastavno zvanje mora imati od Povjerenstva…. pozitivno 
ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima.“  

Senat je jednoglasno prihvatio odluku o izmjenama i dopunama Statuta Geotehničkog i Učiteljskog 
fakulteta. 
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U posebnim točkama donijet će se Odluke o osnivanju Centra za održivi regionalni razvitak 
Sveučilišta u Zagrebu kao i Odluka o sastavu i načinu izbora članova Senata i članova Vijeća 
područja. 
 
5a) Odluka o ispravku Statuta Sveučilišta u Zagrebu 

Na 13., izvanrednoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu u 340. akademskoj godini (2008./2009.) 
održanoj 29. lipnja 2009., utvrđena je pogreška u Statutu Sveučilišta u Zagrebu koji je donesen dana 
25. veljače 2005. godine, te Rektor na inicijativu Senata  donosi   

ISPRAVAK 

STATUTA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

I. 

U članku 23. stavku 5., drugoj rečenici, umjesto brojčane oznake: „210“, treba stajati brojčana oznaka: 
„420“. 

II. 

 Ovaj ispravak biti će objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu i dostavljen 
svim sastavnicama na znanje. 

Senat je prihvatio na znanje Ispravak Statuta Sveučilišta u Zagrebu. 

b)Donošenje odluke o sastavu i načinu izbora članova Senata i članova Vijeća područja 
  
Rektor obavještava da je ovaj materijal jednom već bio na Odboru za statutarna pitanja. Navodi 
izmjene u broju članova za pojedine sastavnice, dok je većina broja članova ostala ista. 
Prof. dr.sc. Darko Tipurić smatra da bi trebalo znati broj ukupnog broja članova vijeća jer je to izborno 
tijelo za izbor rektora. 
Prof. dr.sc. Marko Petrak navodi kako nije prikladno sad donositi Odluku ako će se u rujnu (zbog 
donošenja novih zakona iz područja visokog obrazovanja) morati derogirati. 
Rektor navodi problem rokova jer mandat starim vijećima uskoro ističe i treba izabrati nove u rujnu. 
Broj zastupljenosti članova koje navodi prof. dr. sc. Darko Tipurić nalazi se u samoj Odluci. 
Rektor predlaže da se imenuje Sveučilišno izborno povjerenstvo. Voditelj bi bila prorektorica Ksenija 
Turković, članovi prof. dr.sc. Marko Petrak, Pravni fakultet, Dijana Košak, PMF, Darko Bošnjak, 
Medicinski fakultet i student Ivan Tomljenović, član Studenskog zbora. 
Senat je jednoglasno prihvatio ovu odluku. 
Izbori za Vijeća područja provodili bi se do 25. rujna, konstituiranje vijeća područja do 7. listopada 
2009., a Senata na njegovoj redovitoj sjednici u listopadu. 
Senat je prihvatio Odluku sa 51 glasom za i dva suzdržana glasa. 
 

 
6) Vanjska suradnja Sveučilišta u Zagrebu   
 

Prof.dr.sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju predstavila je članovima Senata 
prijedlog Odluke o vanjskoj suradnji. 

Sveučilište u Zagrebu u suradnji sa sastavnicama prikupilo je podatke o angažiranosti nastavnika koji 
sudjeluju u izvođenju preddiplomske i diplomske nastave na drugim hrvatskim sveučilištima, 
sveučilištima izvan RH, te veleučilištima i visokim školama za oba semestra akademske godine. 
Podatci su prikupljani od studenoga 2008. do travnja 2009. godine. Pokazalo se razvidnim da ne 
postoji sustavno bilježenje vanjske suradnje svih zaposlenika sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.  
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Prikupljeni podatci, premda još uvijek nepotpuni, pokazali su da se radi o velikom broju norma sati što 
nužno mora  imati posljedice na učinkovitost djelovanja na matičnome Sveučilištu. U skladu s 
prikupljenim  podatcima proizlazi da nastavnici Sveučilištu u Zagrebu ostvaruju oko 35 000 norma 
sati godišnje na drugim visokoškolskim ustanovama.   

Podatci su prikupljeni za sve nastavnike u znanstveno-nastavnom zvanju te suradnike u suradničkim 
zvanjima, asistente i znanstvene novake.  

U rasprava u kojoj su sudjelovali prof. dr.sc. M. Kranjčec, D. Boras i Ž. Jerneić   raspravljalo se o 
formi i sadržaju ugovora te suglasnost čelnika sastavnice. Prof.dr. sc. Šimović navodi kako pri tome 
uvijek treba poštivati Kolektivni ugovor. 

Prorektorica Kovačević izvijestila je kako je provedeno više od 40.000 sati izvan Sveučilišta. Po 
jednom nastavniku postoji opterećenje u prosjeku od 6 predmeta. 

Rektor navodi kako nepoštivanje Odluke povlači za sobom sankcije predviđene Statutom. 

Senat je potom s 56 glasova za i 1 glasom protiv donio 

ODLUKU 

O IZVOĐE�JU �ASTAVE �ASTAV�IKA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU �A DRUGIM 
VISOKIM UČILIŠTIMA U HRVATSKOJ I IZVA� HRVATSKE 

I. Izvođenje nastave na drugim visokim učilištima 

Članak 1.  

Izvođenje nastave na drugim visokim učilištima podrazumijeva: 

a) izvođenje nastave na preddiplomskoj razini  

- izvođenje nastave u okviru redovnih programa drugih visokih učilišta 
- izvođenje nastave u okviru dislociranih studija* 

b) izvođenje nastave na diplomskoj i doktorskoj razini samo ako na Sveučilištu  u Zagrebu ne 
postoji program podudarnog sadržaja 

c) izvođenje nastave u okviru zajedničkih studija** 

- Ako je Sveučilište u Zagrebu nositelj studija, opterećenje nastavnika ulazi u 
redovito opterećenje nastavnika. 

- Ako je nositelj tog istog studija drugo sveučilište, onda se opterećenje kroz 
zajednički studij smatra dodatnim izvansveučilišnim opterećenjem. 

* dislocirani studij – studij Sveučilišta u Zagrebu koji ima dopusnicu, a izvodi se u okviru nekog 
drugog sveučilišta ili visokoškolske institucije 

**    zajednički studij – studij Sveučilišta u Zagrebu koji ima dopusnicu (ili dopusnicu druge 
institucije), a u izvedbi programa sudjeluju oba sveučilišta ili visokoškolske institucije.  

II. Institucionalna odluka  

Članak 2. 
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Vanjsku nastavnu aktivnost na drugom visokom učilištu  nastavnik Sveučilišta u Zagrebu može 
ostvariti isključivo sklapanjem ugovora dvaju visokih učilišta. 

Članak 3. 

Ugovor mora sadržavati sljedeće podatke:  

- naziv studijskog programa na kojem nastavu izvode nastavnici sastavnice ili Sveučilišta, 
- naziv predmeta te potrebnu satnicu koju bi trebali izvoditi nastavnici sastavnice ili Sveučilišta 

(satnicu treba izraziti kroz norma sat za svaki od dva semestra) 
- vrijeme i način izvođenja nastave 
- predviđeno trajanje izvođenja nastave na navedenim predmetima (navesti nakon koliko 

vremena se planira zamijeniti vanjskog suradnika s matičnim kadrom) 
- naknada za izvođenje nastave isključivo se može ostvariti preko sastavnice ili Sveučilišta (bez 

obzira radi li se o visokom učilištu u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske) 
- sastavnica Sveučilišta će za svaku akademsku godinu samostalno odrediti koji nastavnici 

mogu izvoditi nastavu na drugom visokom učilištu s kojim je potpisan ugovor (sastavnica je 
pri tome dužna poštivati odredbe Zakona i Kolektivnog ugovora) 

-  
III. Maksimalno opterećenje nastavom na drugom učilištu 

 

Članak 4. 

Rad izvan Sveučilišta u Zagrebu može iznositi najviše jednu trećinu punog nastavnog 
opterećenja. 

IV. Mogućnost dodatnog nastavnog opterećenja znanstvenih novaka i asistenata 

Članak 5. 

Asistentima, višim asistentima i znanstvenim novacima nije dopušteno ni u kakvom obliku 
izvođenje nastave na institucijama izvan matičnoga Sveučilišta. 

V. Sudjelovanje u izvođenju nastave na visokoškolskim institucijama u svijetu 
prepoznatljivima po svojoj izvrsnosti 

 

Članak 6. 

 (1) Odredbama članaka 1. - 5. ove Odluke ne obuhvaćaju se nastavne obveze nastavnika 
Sveučilišta u Zagrebu na drugim europskim institucijama i institucijama na drugim kontinentima 
prepoznatljivim po svojoj izvrsnosti po procjeni nadležnih sveučilišnih tijela, a o čemu treba 
obavijestiti rektora i Rektorski kolegij u širem sastavu.  

 
      (2) Kada se radi o cjelovitim semestralnim ili jednogodišnjim angažmanima nastavnika,   potrebno 
je svaki takav oblik suradnje posebno  dogovoriti, uz suglasnost čelnika sastavnice. 

VI. Prijelazne i završne odredbe 

Članak 7. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom objave na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu, a 
počinje se primjenjivati od akademske godine 2009./2010. 

(2) Sastavnice koje imaju potpisane sporazume i druge dokumente kojima se regulira vanjska 
suradnja, dužne su ih u ak. god. 2009./2010. uskladiti s ovom Odlukom.   



11 
 

  

 7.) Prihvaćanje izmjena i dopuna studijskih programa preddiplomskih i diplomskih studija 
sastavnica Sveučilišta u Zagrebu  

 
O prijedlozima Radne skupine za studijske programe izvijestila je prorektorica prof. dr. sc. Ljijana 
Pinter. 
Senat je jednoglasno prihvatio prijedloge radne skupine za studijske programe: 
 

- Izmjene i dopune preddiplomskih (Geološko inženjerstvo, &aftno rudarstvo i Rudarstvo) i 
diplomskih (Geologija, smjer: Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja, 
Geološko inženjerstvo, smjer: Geologija okoliša, Geološko inženjerstvo, smjer: 
Hidrogeologija i inženjerska geologija, &aftno rudarstvo, smjer: Zaštita okoliša u naftnom 
rudarstvu, Rudarstvo, smjer: Geotehnika, Rudarstvo, smjer: Rudarstvo, Rudarstvo, smjer: 
Zbrinjavanje i odlaganje otpada) studijskih programa Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, koje je Radna skupina za studijske programe na 10. sjednici u 
akademskoj godini 2008./2009. održanoj, 6. srpnja 2009. jednoglasno prihvatila i uputila na 
Vijeće tehničkog područja gdje su, na sjednici održanoj 13. srpnja 2009., također prihvaćene. 

- Izmjene i dopune preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Metalurgija 
Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koje je Radna skupina za studijske programe na 
10. sjednici u akademskoj godini 2008./2009. održanoj, 6. srpnja 2009. jednoglasno prihvatila 
i uputila na prihvaćanje Vijeću tehničkog područja gdje su također prihvaćene na sjednici 
održanoj 13. srpnja 2009.  

- Studijski program integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Kineziologije 
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i mišljenje rektora Sveučilišta u Zagrebu, koji 
je Radna skupina za studijske programe na 9. sjednici u akademskoj godini 2008./2009. 
održanoj, 12. lipnja 2009. prihvatila tj. mišljenja je da se prihvati rektorova preporuka o 
izdavanju privremenog dopuštanja za izvođenje navedenog studija. Predmet je upućen na 
Vijeće društveno-humanističkog područja gdje je također prihvaćen na sjednici održanoj 1. 
srpnja 2009. 

Senat je također jednoglasno donio odluku da se Građevinskom  fakultetu daje suglasnost za 
povećanje upisne kvote od 4 upisna mjesta za upis studenata u I. godinu preddiplomskog studija u 
akademskoj 2009./2010. godini. 

8.) Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i 
granama 

O Prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama 
izvijestila prorektorica Melita Kovačević: na ovome smo radili još od početka našeg mandata. 
Promjene Pravilnika koje su donesene u ljetu 2008. godine također nisu bile dobre, ali je barem dio 
prijedloga Sveučilišta u Zagrebu prihvaćen. Nacionalno vijeće za znanost najavilo je da će u roku od 
godine dana pripremiti novi Pravilnik koji će ponuditi kvalitetnije rješenje. U međuvremenu su se 
pojavile priče s novim moderniziranim Frascatijem. Nacionalno vijeće bavilo se raznim vidovima 
promjena, niti jedno rješenje nije zaživjelo. U svibnju je bio sastanak na Sljemenu za novoizabrane 
predsjednike matičnih odbora, kada je bilo riječi i o izmjenama ovog pravilnika. Prije dva tjedna smo 
dobili ovaj materijal. Ovaj Prijedlog napravljen je temeljem prijedloga pojedinaca nama, fakulteta i 
udruga koje su intervenirale i ponudile izmjene. Dopisom smo upozorili Nacionalno vijeće za znanost 
da izmjene ne mogu ići dok ne prođu kroz određena sveučilišna tijela. Predsjednik Nacionalnog vijeća 
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za znanost bio je pozvan na Rektorski zbor, nije se pojavio. Nacionalno vijeće za znanost razmatra 
više mogućnosti za Pravilnik: ovakav pravilnik kakav vam je dostavljen, druga je pravilnik bez grana, 
treći je modernija verzija Frascatija. Dobiveni primjerak već je bio na raspravi u Saborskom odboru i 
ide na sjednicu u rujnu. Na Rektorskom zboru je zaključeno da pošaljemo ovaj primjerak s 
primjedbama i tezama koje nikako ne možemo prihvatiti.  
Rektor predlaže da se sve primjedbe povodom ovog prijedloga pisano dostave do 8. rujna 2009. tj. do 
slijedeće sjednice Senata. 
 
 

9.) Prijedlog Pravilnika o doktorskim studijima i doktorskim školama Sveučilišta u Zagrebu  

O prijedlogu Pravilnika o doktorskim studijima i doktorskim školama Sveučilišta u Zagrebu izvijestila 
je prorektorica Melita Kovačević. Radnom skupinom predsjedava prof.dr.sc. Neven Budak. Navodi da 
je prosjek godina doktoriranja 40 godina života, pa nas to dovodi do promišljanja kako to unaprijediti. 
Organizirali smo na Sveučilištu niz predavanja o doktorskim studijima na koje je odaziv bio mali; 
evropska sveučilišta unaprijedila su doktorske izobrazbe. Temeljem analiza postojećeg stanja i stanja u 
Evropi donijeli smo ovaj prijedlog. Dobili smo vrlo iscrpne analize s naše 33 sastavnice koje smo 
temeljito razmatrali. 

Javna rasprava o prijedlogu Pravilnika traje do 14. rujna 2009. 

 

10.) Poslijediplomski studiji  

O prijedlozima Radne skupine za poslijediplomske programe i doktorske teme izvijestila je 
prorektorica Melita Kovačević. 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, predlaže se 
Senatu Sveučilišta u Zagrebu prihvaćanje nastavnih planova i programa sljedećih poslijediplomskih 
studija Sveučilišta u Zagrebu: 

doktorski studij: 

1. Povijest umjetnosti, Filozofski fakultet 
2. Šumarstvo, Šumarski fakultet 

specijalistički studij: 

1. Analiza konkurentnosti, Ekonomski fakultet 
2. Međunarodno poslovanje poduzeća, Ekonomski fakultet 
3. Pravni i gospodarski okvir poslovanja s Europskom unijom, Ekonomski fakultet 
4. Upravljanje izvozom, Ekonomski fakultet 
5. Primijenjena kineziologija u rekreaciji, Kineziološki fakultet 
6. Primijenjena kineziologija u sportu, Kineziološki fakultet  

Prijedlozi Radne skupine jednoglasno su prihvaćeni. 

11.) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti   

O prijedlozima Radne skupine za poslijediplomske programe i doktorske teme izvijestila je 
prorektorica Melita Kovačević. 
Senat je potom jednoglasno donio  

O D L U K U 
da se odobrava pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti slijedećim kandidatima:  
 

Izvan doktorskog studija: 
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1.mr. sc. Miran Zlatović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 

tema: Utjecaj adaptibilne online provjere znanja na poticanje strategija učenja i realizaciju ciljeva 
učenja 

2. mr. sc. Verica Budimir, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

tema: Računovodstvene informacije i mjerenje uspješnosti u funkciji upravljanja proračunskih 
korisnika 

3. mr. sc. Marija Dragičević, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

tema: Utjecaj implementacije sustava kvalitete na poslovanje hotelskih poduzeća u Republici 
Hrvatskoj 

4. mr. sc. Sanela Škorić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

tema: Kriteriji održivog razvoja turizma u funkciji planiranja zimsko-sportskog turizma 

5. mr. sc. Ante Rončević, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

tema: Istraživanje post-akvizicijske faze integracije poduzeća - mogućnosti unaprjeđenja akvizicijskih 
procesa na tržištu korporativne kontrole 

6. mr. sc. Ana Klikovac, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

tema: Uloga revizije u otkrivanju prijevara kao pretpostavka stabilnosti tržišta kapitala 

7. mr. sc. Petra Gatti, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

tema: Izračunljivi model opće ravnoteže u funkciji evaluacije ekonomskih učinaka turizma 

8. mr. sc. Glorija Vickov, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Usvajanje diskursnih oznaka u engleskome kao stranome jeziku 

9. mr. sc. Dubravko Habek, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Prva vojna i građanska bolnica u Bjelovaru i njezina uloga u organizaciji zdravstvene skrbi 
Varaždinskog generalata 

10. mr. sc. Vesna Kalajžić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Zadarske novine i kulturni život Zadra od 1990. do 2000. godine 

11. mr. sc. Tomislav Tepeš, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Sustavi za organizaciju i upravljanje informacijama u zrakoplovnoj kompaniji 

12. mr. sc. Ina Reić Ercegovac, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Subjektivna dobrobit tijekom tranzicije u roditeljstvo 

13. mr. sc. Boris Badurina, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Model prihvaćanja novih tehnologija za učenje na daljinu na hrvatskim sveučilištima 
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14. mr. sc. Goran Kardaš, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Nāgārjunina kritika filozofije abhindarme. Unutarnji buddhistički doktrinarni sporovi na 
razmeđi dharmičke ontologije (abhidharma) i specifične fenomenologije iskustva (buddhadharma) 

15. mr. sc. Marin Perković, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Sociološki aspekti zaštite prirodnih područja Hrvatske: primjer Nacionalnog parka Mljet 

16. mr. sc. Alen Jakupović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Model odnosa poslovne djelatnosti, poslovne organizacije i poslovne aplikativne programske 
podrške 

17. mr. sc. Ivica Voloder, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Strategija razvoja geoweb-a s informacijskog, tehnološkog, kulturološkog i poslovnog stanovišta 

18. mr. sc. Emilija Kovač, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Ženski diskurs devedesetih godina 20. stoljeća u hrvatskoj književnosti: načini upisivanja 
ideologije 

19. mr. sc. Zvonimir Jelinić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 

tema: Modeli ugovaranja i naplate pravnih usluga i njihov utjecaj na brzinu, cijenu i kvalitetu pravne 
zaštite 

20. mr. sc. Mijo Fury, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 

tema: Utjecaj prijevoza na dobrobit junadi i neke biokemijske pokazatelje u krvi 

21. mr. sc. Tajana Filipec Kanižaj, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Utjecaj eradikacije Helicobacter pylori i čimbenika virulencije na promjenu premalignih 
obilježja sluznice želuca 

22. mr. sc. Branka Aukst Margetić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Temperament, karakter i religioznost oboljelih od shizofrenije i njihovih srodnika 

23. mr. sc. Goran Augustin, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Termičko oštećenje kosti tijekom bušenja dvostupnjevanim svrdlom i svrdlom s protočnim 
hlađenjem 

24. mr. sc. Davor Mayer, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Analiza procesa identifikacije ekshumiranih posmrtnih ostataka žrtava Domovinskog rata 

25. mr. sc. Silva Marković-Pleše, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Mehanizmi djelovanja interferona beta u liječenju pacijenata s multiplom sklerozom 

26. mr. sc. Jasna Slaviček, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
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tema: Citokini u serumu bolesnika s hepatitisom C na hemodijalizi 

U okviru doktorskog studija: 

1. mr. sc. Sunčica Delaš Kalinski, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 

tema: Dinamika procesa učenja motoričkih znanja iz sportske gimnastike 

2. Maja Čikeš, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Ispitivanje regionalne i globalne morfologije i funkcije miokarda u hipertrofično remodeliranom 
srcu 

3. Sunčica Andreja Rogan, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Vrijednost scintigrafskog praćenja regionalne kortikalne moždane perfuzije u djece s 
tvrdokornom epilepsijom 

4. Vilma Kosović, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Korelacija nalaza kalcificiranih arterija dojki s aterosklerotskim promjenama karotidnih arterija 

5. Tomislav Kelava, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Učinak glukagona i cikličnog adenozin-monofosfata na akutno oštećenje jetre paracetamolom 

6. Milena Skočić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Povezanost simptoma anksioznosti, depresije i načina suočavanja sa stresom s regulacijom 
glikemije u adolescenta sa šećernom bolesti tipa 1 

7. Vilka Bekavac Mišak, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Utjecaj liječenja akutne poslijeoperacijske boli na stresni odgovor organizma 

8. Edina Berberović, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Utjecaj glikemije i lipidemije dijabetičnih trudnica na metabolizam ugljikohidrata i lipida fetusa 

9. Iztok Holc, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Rani znakovi ateroskleroze i utjecja čimbenika upale na razvoj ateroskleroze kod bolesnica s 
reumatskim artritisom 

10. Iva Dediol, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Kvaliteta života i psihijatrijski komorbiditet u dermatoveneroloških bolesnika 

11. Daniel Dilber, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Distribucija prirođenih srčanih grešaka u Hrvatskoj, analiza rizičnih čimbenika i ishoda liječenja 

12. Ksenija Kranjčević, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Učinkovitost sustavne intervencije na ukupni i kardiovaskularni rizik i određivanje glomerularne 
filtracije u prevenciji kardiovaskularne i kronične bubrežne bolesti u obiteljskoj medicini 
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13. Mario Sviben, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Osobitosti infekcija parazitom Trichomonas vaginalis u muškaraca sa simptomima uretritisa 

14. Martina Zeljko, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Analiza gena i proteina E-kadherina (CDH1) i beta-katenina (CTNNB1) u metastazama u 
mozgu 

15. Maja Vurnek, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Psihološki status i percepcija bolesti u bolesnika s malignim melanomom 

16. Ana Beck, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 

tema: Učinci gizerozina na patomorfološke, patohistološke i hematološke promjene u BALB/c miševa 

    
12.) Sveučilišno-nastavna literatura  
Prorektorica prof.dr.sc. Melita Kovačevi izvijestila je o prijedlozima Povjerenstva za sveučilišno-
nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu  s 8. sjednice održane 7. srpnja 2009. godine,   

Senat je potom jednoglasno donio odluku o odobravanju sljedećih naslova:  

Osnove ekonomike za graditelje, sveučilišni udžbenik, autorica: prof. dr. sc. Mariza Katavić. 
Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet. Recenzenti: dr. sc. Veselin Simović, 
professor emeritus, dr. sc. Barbara Medanić, professor emeritus, prof. dr. sc. Mladen Vedriš, 
Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, dr. sc. Mirko Orešković, Investinženjering i prof. dr. sc. 
Dragana Grubišić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu. 

Poslovna informatika, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Vlatko Čerić, prof. dr. sc. Željko 
Panijan, prof. dr. sc. Velimir Sriča, prof. dr. sc. Mladen Varga, prof. dr. sc. Katarina Ćurko, prof. dr. 
sc. Mirjana Pejić-Bach, prof. dr. sc. Željka Požgaj, prof. dr. sc. Ivan Strugar, prof. dr. sc. Marijo 
Spremić, mr. sc. Nikola Vlahović i mr. sc. Božidar Jaković. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu 
Ekonomski fakultet. Recenzenti: prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
organizacije i informatike, prof. dr. sc. Damir Kalpić, Zavod za primjenjeno računarstvo, Fakultet 
elektrotehnike i računarstva, prof. dr. sc. Mojca Indihar Stemberger, Ekonomski fakultet Sveučilišta u 
Ljubljani. 

Imunologija i imunosne bolesti pluća,  sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Drago Batinić, dr. sc. 
Dubravka Benčić, prof. dr. sc. Branko Malenica i suradnici. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu 
Medicinski fakultet. Recenzenti: prof. dr. sc. Milivoj Boranić, Medicinski fakultet Sveučilišta u 
Osijeku, prof. dr. sc. Miroslav Samaržija,  Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet i prof. dr. sc. 
Alemka Markotić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. 

Waldayerova Anatomija čovjeka, sveučilišni udžbenik,  urednik prijevoda: prof. dr. sc. Ivan Vinter. 
Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet. Recenzenti: prof. dr. sc. Ivica Kostović,  
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, prof. dr. sc. Želimir Bradamante,  Sveučilište u Zagrebu 
Medicinski fakultet i dr. sc. Predrag Keros, professor emeritus,  Sveučilište u Zagrebu Medicinski 
fakultet. 

Razgovarajte s nama!, sveučilišni udžbenik, autorice: Marica Čilas Mikulić, lektorica, Milvia Gulešić 
Machata, viša lektorica i Sanda Lucija Udier, viša lektorica. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu 
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Filozofski fakultet. Recenzenti su: doc. dr. sc Barabara Kryzan Stanojević, Sveučilište u Zagrebu 
Filozofski fakultet, prof. dr. sc. Ljudmila Vasiljeva, Sveučilište Ivana Franka u Lavovu i prof. dr. sc. 
Bernardina Petrović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet. 

Aritmije u liječničkoj praksi, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Mijo Bergovec i suradnici. 
Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet. Recenzenti: prof. dr. sc. Zijad Duraković, 
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, prof. dr. sc. Stojan Polić, Medicinski fakultet Sveučilišta u 
Splitu i prim. dr. sc. Vjekoslava Raos, KBC Dubrava.  

Konzerviranje europskih spomenika od 1800.-1850. godine, sveučilišni udžbenik, autor: dr. sc. 
Marko Špikić. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet. Recenzenti: prof. dr. sc. Ivo 
Babić, Građevinsko arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu, dr. sc. Tomislav Premerl, Filozofski 
fakultet Družbe Isusove-Hrvatski studiji i prof. dr. sc. Zlatko Jurić,  Sveučilište u Zagrebu Filozofski 
fakultet. 

Praktikum-Okoliš i higijena držanja životinja, praktikum, autorice: prof. dr. sc. Marija Vučemilo i 
prof. dr. sc. Alenka Tofant. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet. Recenzenti: 
prof. dr. sc. Željko Pavičić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet i prof. dr. sc. Vlatko Rupić, 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 

Porodništvo, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Ivan Kuvačić, prof. dr. sc. Asim Kurjak i  prof. 
dr. sc. Josip Đelmiš. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet. Recenzenti: dr. sc. Ivo 
Banović, profesor u miru, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Višnja Latin, 
Poliklinika Vili i prof. dr. sc. Ante Dražančić, Klinika za ženske bolesti KBC-a Zagreb, u mirovini. 

Glazbeni oblici, sveučilišni udžbenik, autor: red. prof. Anđelko Klobučar. Predlagatelj je Sveučilište u 
Zagrebu Muzička akademija. Recenzenti: red. prof. Marko Ruždjak, Sveučilište u Zagrebu Muzička 
akademija, izv. prof. Mladen Tarbuk,  Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija i red. prof. Željko 
Brkanović, profesor u mirovini,  Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija. 

Tržište električne energije, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Sejid Tešnjak, dr. sc. Eraldo 
Banovac i doc. dr. sc. Igor Kuzle. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i 
računarstva. Recenzenti: prof. dr. sc. Tomislav Tomiša, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike 
i računarstva, prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i 
računarstva i prof. dr. sc. Alfred Višković, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Splitu. 

Principi biomehanike, sveučilišni priručnik, urednik: prof. dr. sc. Vasilij Nikolić, autori:  prof. dr. sc. 
Vasilij Nikolić, prof. dr. sc. Mladen Hudec (pokojni),  prof. dr. sc. Goran Hudec, prof. dr. sc. Ante 
Agić, prof. dr. sc. Ana Jo-Osvatić, prof. dr. sc. Savo Jovanović, prof. dr. sc. Sven Kurbel, prof. dr. sc. 
Vladimir Medved, prof. dr. sc. Budimir Mijović, prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prof. dr. sc. Radivoj 
Radić i doc. dr. sc. Vladimir Šišljagić. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet. 
Recenzenti:  akademik Marko Pećina, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, akademik Pavao 
Rudan, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, prof. dr. sc. Dragan Milanović,  Sveučilište u 
Zagrebu Kineziološki fakultet i prof. dr. sc. Mladen Mejovšek, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki 
fakultet. 

 
13.) Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu  
a)  raspodjela sredstava za međunarodnu suradnju za 1.-4. mjesec 2009. 
Izvještava prorektorica prof.dr.sc. Ksenija Turković. 
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Tablica troškova iz sredstava Posebne međunarodne suradnje za razdoblje do 1. svibnja 2009. godine 
prihvaćena je na 6. sastanku Odbora za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. 
 

b) utvrđivanje visine mjesečnih sredstava za studente Sveučilišta u Zagrebu u    mobilnosti 
(Erasmus)   

Iznos od 300 eura mjesečno studentima je osiguran iz sredstava koja je Sveučilištu doznačila Agencija 
za mobilnost i programe EU. Uz to smo do sada studentima davali mjesečnu potporu u visini od 150 
do 200 eura, ovisno o mjestu u koje odlaze. Maksimalni broj eventualnih stipendija u okviru Erasmusa 
je 200. 

Prijedlog je da se studentima omogući još dodatnih 100 eura mjesečno jer 300 eura nije dovoljno za 
mjesečne troškove u inozemstvu. 

Senat je jednoglasno prihvatio prijedlog. 

14) Donošenje Odluke o osnivanju Centra za održivi regionalni razvitak Sveučilišta u  Zagrebu  
Izvještava prorektor prof.dr.sc. Bojan Baletić koji osim Odbora za statutarna pitanja, također predlaže 
donošenje odluke. 

Odbor za statutarna pitanja razmatrao je prijedlog Odluke o osnivanju Centra za održivi regionalni 
razvitak Sveučilišta u Zagrebu koju je predložio Rektorski kolegij u širem sastavu Sveučilišta u 
Zagrebu. 

Odbor za statutarna pitanja smatra da se sa stanovišta Statuta Sveučilišta u Zagrebu i zakona prijedlog 
Odluke može uputiti Senatu na prihvaćanje. 

Senat je odluku jednoglasno prihvatio. 

15.) Davanje suglasnosti na Proračun Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2009. godinu 
 

- Predsjednik Studenskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Ivan Bota podnio je izvješće o Proračunu 
Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2009. godinu kojeg je prihvatila Skupština 
Studentskog zbora 

 
Senat prihvaća davanje suglasnosti na Proračun Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2009. 
godinu s 33 glasa za i 3 suzdržana glasa. 
 

- Senat je jednoglasno donio odluku da se, na prijedlog Skupštine Studentskog zbora, studentica 
Sanja Dujmović s Fakulteta organizacije i informatike imenuje za člana Upravnog vijeća 
Studentskog centra varaždin kao predstavnik studenata. 

- Senat je jednoglasno donio odluku da se, na prijedlog Skupštine Studentskog zbora, student 
Ivan Tomljenović s Katoličko bogoslovnog fakulteta imenuje za člana Etičkog savjeta 
Sveučilišta u Zagrebu, a student Marko Živković s prirodoslovno-matematičkog fakulteta 
imenuje za zamjenika člana Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu. 

 
16.) Ostalo 

 
- Rektor je izvijestio članove Senata o događanjima na Sveučilištu u Zagrebu između dviju 

sjednica Senata, o čemu predočen i pisani materijal. 
- Prorektor B. Baletić najavljuje Izložbu završnih radova studenata Studija dizajna na temu 

Sveučilišni namještaj koja će biti otvorena 21. srpnja 2009. u kampusu Borongaj. 
- Rektor je također izvijestio o povratku crkvi dijela samostana u Rožatu, Dubrovnik. 
- Dekan Geodetskog fakulteta S. Frangeš također je na upit članova Senata detaljno iznio 

situaciju na Fakultetu u vezi s protestom studenata zbog slabe prolaznosti na pojedinim 
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ispitima. Zaključeno je da javnosti treba predočiti detaljne činjenične podatke kao bi se 
demantirali napisi u medijima. 

 
*** 

Rektor je zahvalio svima na sudjelovanju u radu sjednice Senata i zaključio sjednicu u 18,00 sati. 

            

                                                                                                            Rektor 

 

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš  

Zapisnik sastavila: 

Mirjana Mikulčić Blaznik, dipl. iur. 

 
Uz poziv broj: 
Klasa: 602-04/09-04/1 
Urbroj: 380-07/1-09-7  
Zagreb,  22. srpnja 2009. 


