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ZAPIS�IK 

15. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 340. akademskoj godini (2008./2009.) održane u 
utorak 8. rujna 2009. s početkom u 16 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. Smiljana Leinert-Novosel, Fakultet političkih znanosti- predsjednica Vijeća 
društveno-humanističkog područja 

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

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

7.  Prof.dr.sc. Karmela Barišić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 

8. Prof.dr.sc. Dragutin Komar, Stomatološki fakultet 

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

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

11. Prof.dr.sc. Davor Romić, Agronomski fakultet 

12. Prof.dr.sc. Mihaela Britvec, Agronomski fakultet 

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

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

15. Prof.dr.sc. Draženka Blaži, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet 

16. Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, Fakultet organizacije i informatike 

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

18. Prof. dr. sc. Branko Smerdel, Pravni fakultet 

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

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

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

22. Prof.dr.sc.  Damir Boras, Filozofski fakultet 

23. Prof.dr.sc. Aleksandar Durman, Filozofski fakultet 

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

25. Prof.dr.sc. Mladen Juračić, Prirodoslovno-matematički fakultet 
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26. Prof.dr.sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

27. Prof.dr.sc. Nikola Sarapa, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

29. Prof.dr.sc. Alenka Delić, Arhitektonski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

41. Prof.dr.sc. Vesna Tralić Kulenović, Tekstilno-tehnološki fakultet 

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

43. Red. prof. Mladen Janjanin, Muzička akademija  

Zaposlenici u suradničkim i nastavnim zvanjima 

44. Jolanta Sychowska Kavedžija, Filozofski fakultet 

45. Tatjana Vrhovec Škalamera, Akademija likovnih umjetnosti 

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija  

46. Ante Vuletić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet 

47. Matija Čirko, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet 

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

49. Zlatko Galešić, Fakultet strojarstva i brodogradnje  

50. Ivan Tomljenović, Katolički bogoslovni fakultet 

Ostali prisutni 

- dr. sc. Dražen Vikić Topić, državnj tajnik, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 

- Prof. dr. sc. Šandor Dembitsz, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja 

- Prof. dr. sc. Marko Petrak, Hrvatski akademski sindikat 

- Prof. dr. sc. Anto Mišić, dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove 

- Mr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srce-a 

iz stručne službe Rektorata 

- akademska tajnica Olga Šarlog-Bavoljak, 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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Sjednicom Senata predsjedava rektor Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš.  

Rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš otvorio je 15. sjednicu Senata u 340. akademskoj godini 
(2008./2009.), pozdravio sve prisutne, te predložio dnevni red uz prijedlog da se točka 4. 
(Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja) skine s dnevnog reda.  

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

 

D n e v n i   r e d : 

1.) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 13., izvanredne sjednice Senata u 340. 
akademskoj godini  (2008./2009.) održane 29. lipnja 2009. godine i 14. sjednice Senata u 340. 
akademskoj godini (2008./2009.) održane 14. srpnja 2009. godine 
2.) Izbori 

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

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

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

3.) Pokretanje postupka za dodjelu �agrade „Fran Bošnjaković“ za 2009. godinu  
4.) Prijedlozi izmjena i dopuna Statuta Sveučilišta u Zagrebu: 

a) Prijedlog dekana Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Josipa Kregara 
b) Prijedlog rektora i Rektorskog kolegija u užem sastavu 

5.)Inovacijska strategija Sveučilišta u Zagrebu 
6.) a) Donošenje odluke o (privremenom) prihvaćanju novih smjerova studijskih programa 
diplomskih studija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
      b) Zajednički studij Muzikologije Muzičke akademije i Hrvatskih studija Sveučilišta u 
Zagrebu – imenovanje nositelja (koordinatora) studija 
7.) Akademski kalendar Sveučilišta u Zagrebu za 2009./2010. akademsku godinu 
8.) Poslijediplomski studiji  
9.) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 
10.) Sveučilišno-nastavna literatura 
11.) Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu  

12.)a) Imenovanje Privremenog stručnog vijeća Centra za umjetničko istraživanje 
Sveučilišta u Zagrebu   

b) Imenovanje Privremenog stručnog vijeća Centra za održivi razvitak  Sveučilišta u 
Zagrebu 

13.) Ostalo 

  
 
 
 



 4 

1. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 13., izvanredne sjednice Senata u 340. 
akademskoj godini  (2008./2009.) održane 29. lipnja 2009. godine i 14. sjednice Senata u 340. 
akademskoj godini (2008./2009.) održane 14. srpnja 2009. godine 

 

Zapisnik sa 13. izvanredne sjednice Senata u 340. akademskoj godini  (2008./2009.) održane 29. 
lipnja 2009. godine te zapisnik s 14. sjednice Senata u 340. akademskoj godini održane 14. srpnja 
2009., prihvaćeni su jednoglasno. 

Potom je nazočne pozdravio dr. sc. Dražen Vikić-Topić, državni tajnik za znanost i (po novome) 
visoko obrazovanje, koji je članove Senata izvijestio da dolazi sa sjednice Nacionalnog vijeća za 
znanost na kojoj se raspravljalo o novom modelu znanosti koji će omogućiti da se i znanost i 
visoko obrazovanje bolje pozicioniraju.  

Prorektorica za znanost i tehnologiju prof. dr. sc. Melita Kovačević izvijestila je članove Senata o 
inplementaciji Odluke o vanjskoj suradnji donesenoj na sjednici u srpnju. Rektor i ona posjetili su 
krajem srpnja Sveučilište u Mostaru i rezultat te posjete je prijedlog Sporazuma koji je poslan na 
popisivanje rektoru Sveučilišta u Mostaru. I svim sveučilištima u RH također će biti upućen 
prijedlog sporazuma radi potpisivanja. Na svakom Rektorskom kolegiju u širem sastavu 
raspravlja se o provedbi Odluke: postoje financijski problemi zbog kojih se u cijeli postupak mora 
uključiti i MZOŠ, a kao poseban problem rješavat će se izvođenje nastave na veleučilištima i 
visokim školama.  

 
2.) Izbori     

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

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

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

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. 

a) 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
-
17/81 

dr. sc. 
Laszlo SIPOS 

Fakultet 
kemijskog 
inženjerstva i 
tehnologije 

prirodne 
znanosti 

kemija/anorganska 
kemija 
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2. 640-
03/09
-
17/10
7 

dr. sc. 
Budimir MIJOVIĆ 

Tekstilno-
tehnološki  
fakultet 

tehničke 
znanosti 

strojarstvo/opće 
strojarstvo 
(konstrukcije)  

3. 640-
03/09
-
17/10
8 

dr.  sc. Boris 
KAVEDŽIJA 

Rudarsko-
geološko-naftni 
fakultet 

tehničke 
znanosti 

rudarstvo, nafta i 
geološko 
inženjerstvo/naftno 
rudarstvo 

4. 640-
03/09
-
17/12
4 

dr. sc. 
Predrag KVAS�IČKA 

Rudarsko-
geološko-naftni 
fakultet 

tehničke 
znanosti 

građevinarstvo/ 
geotehnika 

5. 640-
03/09
-
17/11
7 

dr. sc. 
Branimir MIOKOVIĆ 

Veterinarski 
fakultet 

biomedicina i 
zdravstvo 

veterinarska 
medicina/veterinars
ko javno zdravstvo i 
sigurnost hrane 

6. 640-
03/09
-
17/11
1 

dr. sc. 
Marko MESARIĆ 

Medicinski 
fakultet 

biomedicina i 
zdravstvo 

temeljne medicinske 
znanosti 

7. 640-
03/09
-
17/90 

dr. sc. Vlasta 
BAHOVEC 

Ekonomski 
fakultet 

društvene 
znanosti 

ekonomija/kvantitati
vna ekonomija 

 

b) 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-
03/09-
17/91 

dr. sc. Boško 
PRIBIČEVIĆ 

Geodetski 
fakultet 

tehničke 
znanosti 

geodezija/geomatika 



 6 

2.  640-
03/09-
17/110 

dr. sc. 
Miljenko  MAROTTI     

Medicinski 
fakultet 

biomedicina i 
zdravstvo 

kliničke medicinske 
znanosti/radiologija 

3.  640-
03/09-
17/112 

dr. sc. 
Velimir ŠIMU�IĆ 

Medicinski 
fakultet 

biomedicina i 
zdravstvo 

kliničke medicinske 
znanosti/ginekologij
a, opstetricija i 
reproduktivna 
medicina 

4.  640-
03/09-
17/113 

dr. sc. Božo  
KRUŠLI� 

Medicinski 
fakultet 

biomedicina i 
zdravstvo 

kliničke medicinske 
znanosti/patologija 

5.  640-
03/09-
17/106 

dr. sc. Livia  
KARDUM   

Fakultet 
političkih 
znanosti 

društvene 
znanosti 

politologija/ 
međunarodni odnosi 
i nacionalna 
sigurnost 

6.  640-
03/09-
17/114 

dr. sc. �even 
VRČEK 

Fakultet 
organizacije i 
informatike 
Varaždin 

društvene 
znanosti 

informacijski 
sustavi i 
informatologija 

7.  640-
03/09-
17/127 

dr. sc. Josip  
GRBAC 

Katolički 
bogoslovni 
fakultet 

humanističke 
znanosti 

teologija/moralna 
teologija 

c)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-
17/118 

dr. sc. 
Vlatka MEJAŠKI 

BOŠ�JAK     

Medicinski 
fakultet 

biomedicina i 
zdravstvo 

kliničke medicinske 
znanosti 

 Svi prijedlozi Povjerenstva jednoglasno su prihvaćeni. 

 
 
3.) Pokretanje postupka za dodjelu �agrade „Fran Bošnjaković“ za 2009. godinu  

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu Nagrade Frana 
Bošnjakovića za godinu 2009. Prijedlozi će se primati do 28. rujna 2009., a �agrada će se 
dobitnicima uručiti prigodom obilježavanja Dana Sveučilišta. 
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Pravilnikom o uvjetima i postupku dodjele �agrade Frana Bošnjakovića, koji je Senat donio na 
svojoj 10. sjednici održanoj 8. srpnja 1994., predviđeno je: 

1. Nagrada se dodjeljuje istaknutim stručnjacima za postignute znanstvene rezultate, 
promicanje znanstvene discipline i struke, prijenos znanja te odgoj mladih stručnjaka u 
području tehničkih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. 

2. Prijedlog za dodjelu �agrade može utvrditi Fakultetsko vijeće svakog tehničkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

3. Prijedlog, koji se upućuje Senatu, mora sadržavati životopis predloženika te iscrpno 
obrazloženje, kojemu se prilažu znanstveni radovi i drugi potrebni dokazi. 

4. O prijedlozima prethodno raspravlja povjerenstvo od pet članova – redovitih profesora 
tehničkih fakulteta – koje imenuje rektor. 

5. Povjerenstvo Senatu podnosi izvješće s ocjenom i prijedlogom, na temelju kojega Senat 
natpolovičnom većinom glasova svojih članova odlučuje o dodjeli Nagrade. 

6. Nagrada se sastoji od diplome, medalje s likom Frana Bošnjakovića i određenog 
novčanog iznosa. 

7. Svake se godine dodjeljuje jedna nagrada, iznimno dvije. 
8. Nagradu uručuje rektor na prigodnoj svečanosti, obično prigodom proslave Dana 

Sveučilišta, na kojoj su uz nagrađene prisutni svi članovi Senata i drugi uzvanici. 
 

4) Prijedlozi izmjena i dopuna Statuta Sveučilišta u Zagrebu: 
           a) Prijedlog dekana Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Josipa Kregara 
           b) Prijedlog rektora i Rektorskog kolegija u užem sastavu 
 

Rektor je na početku ove točke obrazložio razloge zašto se sada pokreće postupak izmjena i 
dopuna Statuta: najavljivana nova legislativa iz područja visokog obrazovanja i organizacije i 
upravljanja sveučilištima  - neizvjesno je kada će biti donesena, približava se rok utvrđen 
Statutom kada je Sveučilište dužno pokrenuti postupak za izbor dekana: kako sadašnji Statut ima 
određene manjkavosti u postupku izbora rektora nužno je to urediti izmjenama i dopunama. 

Prof. dr. sc. Branko Smerdel predlaže da se ova točka skine s dnevnog reda dok se temeljitije ne 
analizira postojeće stanje utvrđeno važećim Statutom te potom predlože promjene. Senat je s 2 
glasa ZA, 27 glasova PROTIV i 14 SUZDRŽANIH glasova odbio prijedlog  prof. Smerdela.  

Rektor je potom članove Senata upoznao s prijedlogom izmjena i dopuna Statuta Sveučilišta u 
Zagrebu koji predlaže Rektorski kolegij u užem sastavu: 

- u Statutu Sveučilišta u Zagrebu od 25. veljače 2005., u članku 15. stavak 7. mijenja se i glasi: 

„(7) Predloženici koji ispunjavaju uvjete iz prethodnog stavka izlažu i brane svoje programe na 
zajedničkoj sjednici članova Senata i njihovih zamjenika.“ 

U članku 15. stavak 8. mijenja se i glasi: 

„(8) Rektora biraju na zajedničkoj sjednici članovi Senata i njihovi zamjenici tajnim glasovanjem. 
Izbori se mogu provesti ako je nazočno najmanje 2/3 članova biračkog tijela. Ovom biračkom 
tijelu predsjedava najstariji nazočni člana Senata. Svaki član biračkog tijela ima jedan glas. Izbor 
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rektora obavlja se u roku ne kraćem od jedan i ne duljem od dva tjedna od održavanja sjednice iz 
stavka 7.“ 

U članku 15. stavak 11. mijenja se i glasi: 

„(11) U drugom krugu glasovanja za rektora je izabran  onaj predloženik koji dobije nadpolovični 
broj glasova nazočnih članova biračkog tijela. 

Ukoliko u drugom krugu nitko od predloženika ne dobije natpolovični broj glasova nazočnih 
članova biračkog tijela, pristupa se trećem izbornom krugu u koji ulazi samo onaj kandidat koji je 
dobio najveći broj glasova. Smatrat će se da je takav predloženik izabran ukoliko ga potvrdi 
natpolovična većina nazočnih članova biračkog tijela. 

Ukoliko predloženici u drugom krugu dobiju isti broj glasova, oba kandidata ulaze u treći krug 
glasovanja. Ukoliko niti u trećem krugu nitko od predloženika ne dobije natpolovični broj glasova 
nazočnih članova biračkog tijela, izborni postupak za rektora će se u cijelosti ponoviti. 

Ako se izborni postupak mora ponoviti, Senat će odrediti primjereni rok za održavanje ponovnih 
izbora, ali ne duži od 60 dana.“ 

U članku 15. stavak 12. briše se,a dosadašnji stavak 13. i 14. postaju stavak 12. i 13. 

Rektor je zatim obrazložio prijedlog izmjena i dopuna Statuta Sveučilišta u Zagrebu: 

Rektorski kolegij u užem sastavu kod formuliranja prijedloga uzeo je u obzir kritike prisutne u 
sveučilišnoj javnosti koje se odnose na pojedinosti postupka izbora rektora. One se mogu svesti 
na dvije točke: 

1. Sastav biračkog tijela specificiranog u čl. 15. t. 8. Statuta u dijelu znanstveno-nastavnih 
zaposlenika ne odražava stvarnu zastupljenost zaposlenika u pojedinim područjima i 
sastavnicama. Razlozi za tu neravnotežu posljedica su odredaba iz čl. 20, t. 6. i čl. 23. t. 5. i 6., 
čija je svrha osigurati zastupljenost svake sastavnice u Senatu i vijeću područja, kao i sastave 
pojedinih vijeća područja dostatne za djelotvorno ispunjenje nadležnosti iz čl. 24. 

Prijedlogom izmjene čl. 15 st. 8 ta se neravnoteža skoro u potpunosti eliminira, kao što se vidi 
iz priložene tablice koja uzima u obzir odredbe o sastavu Senata iz čl. 20. Nadalje, tim 
prijedlogom u obzir se uzima polazište usuglašeno prilikom donošenja Statuta 2005. godine, po 
kojem u izboru rektora treba izbjeći izraziti utjecaj glasovanja čelnika sastavnica, čiji je izbor, 
kao što utvrđuje čl. 13. st. 1.8. i čl. 42. st. 2., uvjetovan suglasnošću rektora. Stoga se predlaže 
da rektora biraju članovi Senata i njihovi zamjenici, što je biračko tijelo od ukupno 139 članova. 

2. Dosadašnji izbor rektora otvorio je mogućnost da već i manja apstinencija članova izbornog tijela 
 
      od izjašnjavanja, predajom praznih glasačkih listića, može dovesti do blokade izbora. Time se    
izbor rektora može značajno oduljiti, što dovodi do teškoća u radu Sveučilišta i njegovom 
upravljanju. 

Da bi se umanjila mogućnost blokade izbora predlaže se uvođenje dodatnog, trećeg,  kruga 
glasovanja u slučaju ako se u prva dva kruga rektor ne izabere. Time se omogućava biračkom 
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tijelu da se izjasni o jednom pristupniku i dade mu dovoljan legitimitet za vođenje Sveučilišta u 
slučaju pozitivnog ishoda glasovanja izraženog natpolovičnom većinom prisutnih. 

Rektorski kolegij u užem sastavu napominje kako bi se ovim prijedlogom napravile minimalne 
izmjene Statuta prije izbora rektora za mandatno razdoblje koje započinje 1. listopada 2010. 
Temeljitiji zahvati u Statut vezani su uz vjerojatno donošenje novih zakonskih odredbi koje se, 
po najavi nadležnog ministarstva, očekuju u prvoj polovici 2010. godine. 

- Rektor je potom članove Senata upoznao i s prijedlogom izmjena i dopuna Statuta Sveučilišta 
u Zagrebu koji je uputio dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:  

1.Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu predlaže Senatu ukidanje dijela odredbe čl. 23. st. 5. 
Statuta Sveučilišta u Zagrebu koji glasi: 

„ Za područja u kojima je manje od 210 zaposlenika u znanstveno-nastavnom, umjetničko-

nastavnom i nastavnom zvanju izborni kriterij se prilagođava tako da u Vijeću bude 21 

predstavnik u tim zvanjima.“  

I. Taj dio stavka proturječan je prvom dijelu istog stavka koji navodi da je kriterij broja 
članova pojedine sastavnice u vijeću područja određen zaposlenika u znanstveno-
nastavnom, umjetničko-nastavnom i nastavnom zvanju. 

II. Citirani stavak diskriminira ona znanstvena područja koja imaju više od tri odnosno četiri 
sastavnice, jer se istovremeno na razini izborne baze povećava broj članova 
sastavnica koje u svojem području imaju jednu, tri ili četiri sastavnice. 

III. S obzirom da s početkom sljedeće akademske godine započinje i izborna godina, koja u 
skladu s čl. 15. st. 4. mora započeti „najkasnije osam mjeseci prije isteka mandata 
rektora“, što znači najkasnije u veljači 2010., smatramo da bi prije izbora i 
konstituiranja  novog Senata i novih vijeća područja, postojeći Senat trebao donijeti 
odluku o izmjenama onih odredbi Statuta koje utvrđuju izbornu bazu i postupak 
izbora rektora.  
Naime, premda nije pravno obvezujuće, bilo bi, najblaže rečeno, korektno da o 
navedenim pitanjima raspravlja i odlučuje Senat u postojećem sastavu, čiji su članovi 
sudjelovali u posljednjem izboru rektora jer su oni ti koji su (uz vijeća područja) 
postojećem rektoru i prorektorima i povjerili mandat. Tim više što je rektor prof. dr. 
sc. A. Bjeliš cijelo ovo vrijeme i obećavao izmjene Statuta u tom dijelu. 

IV. Osim toga, kada bi se i otvorila rasprava o izmjenama Statuta u pogledu izborne baze i 
općenito postupka izbora rektora nakon konstituiranja novog Senata i novih vijeća 
područja (jer jedno bez drugoga ne ide), gotovo bi se nametnulo potpuno drugačije 
traženje rješenja izborne baze, što bi prouzročili puno većim izmjenama postojećih 
odredbi Statuta Sveučilišta (kao npr. Čl. 15., 7., 8., 9.,  10., 11., i 12) te puno većim i 
dužim raspravama Senata, ako ne i izvan Senata. Naime, najavljena mogućnost da se 
sveučilišna tijela kao vijeća područja isključe iz izborne baze moglo bi dovesti i do 
javne rasprave, što bi bitno produljilo cjelokupni postupak. 

V. Izbori za Senat i vijeća područja, ukoliko Senat na sjednici u srpnju i donese odluku o 
izboru, ne mogu završiti prije početka listopada, a konstituirajuće sjednice bi se onda 
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održavale u studenome 2009. To znači, Senatu ostaje svega dva mjeseca da usuglasi 
nove izborne kriterije. 

S obzirom na iskustvo posljednjeg postupka izbora rektora, uz prijedlog ukidanja navedenog 
stavka, Pravni fakultet predlaže i izmjene čl. 15. St. 9. I 11. Statuta Sveučilišta 

U diskusiji u kojoj su sudjelovali B. Smerdel, I. Grubišić, studenti I. Tomljenović i A. Vuletić, M. 
Petrak, M. Janjanin i Ž. Jerneić izneseno je da treći krug izbora nije uobičajen u izbornom 
zakonodavstvu u svijetu te da nisu poznati takvi primjeri (B. Smerdel) te da nije jasno zašto bi, 
pored članova Senata, rektora birali i zamjenici članova Senata. 

U tijeku glasovanja Senat je sa 45 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova odlučio da se prijedlog 
Rektorskog kolegija u užem sastavu uputi u javnu raspravu. Također je sa 45 glasova ZA, 1 
glasom PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa uputio u javnu raspravu prijedlog prof. dr. sc. Josipa 
Kregara. 

Na prijedlog člana Senata prof. dr. sc. Branka Smerdela, Senat je s 41 glasom ZA i 5 
SUZDRŽANIH glasova donio odluku da se u javnu raspravu o izmjenama i dopunama Statuta 
Sveučilišta u Zagrebu uputi i amandman za dopunu Statuta novim člankom koji glas: 

„ Kandidat za bilo koju dužnost na Sveučilištu u Zagrebu koji nije izabran, ne može se 
ponovno kandidirati za tu funkciju, prije isteka mandata dužnosnika izabranog na funkciju 
za koju se isti kandidat neuspješno natjecao.“ 

Senat je potom donio odluku: pokreće se javna rasprava o prijedlozima izmjena i dopuna Statuta 
Sveučilišta u Zagrebu. Javna rasprava traje do 30. rujna 2009. U javnu raspravu upućuju se 
sljedeći prijedlozi: 

- prijedlog prof. dr. sc. Josipa Kregara, dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

- prijedlog Rektorskog kolegija u užem sastavu Sveučilišta u Zagrebu i 

- prijedlog prof. dr. sc. Branka Smerdela s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Prijedlozi iz Odluke dostaviti će se svim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. Primjedbe i 
prijedlozi dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, s naznakom „ 
Izmjene i dopune Statuta Sveučilišta u Zagrebu“. 

 
6.) Inovacijska strategija Sveučilišta u Zagrebu 
 

Prof.dr.sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju i prof. dr. sc. Srđan Novak, 
voditelj Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu predstavili su članovima Senata 
prijedlog Inovacijske strategije Sveučilišta u Zagrebu. Inovacijska strategija izrađena je u skladu s 
Istraživačkom strategijom Sveučilišta u Zagrebu te s ciljem da podrži Znanstvenu i tehnologijsku 
politike Republike Hrvatske i pripadajući Akcijski plan. Inovacijska strategija Sveučilišta u 
Zagrebu postavlja za temeljni cilj transformiranje znanja i ideja koje proizlaze iz istraživačkih 
aktivnosti u izravnu ekonomsku dobit, kako za Sveučilište i njegove sastavnice, tako i za 
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gospodarstvo u cjelini. Ovom strategijom Sveučilište se usmjerava prema poticanju stvaranja 
inovacija i osiguranju uspješne komercijalizacije. 

Inovacijska strategija Sveučilišta u Zagrebu podržava i potiče sljedeće specifične ciljeve: 

1. povećavati broj i kvalitetu patenata i inovacija, 

2. razviti sposobnosti za dobro upravljanje intelektualnim vlasništvom i transferom znanja prema 
gospodarstvu, 

3. podupirati blisku suradnju Sveučilišta i gospodarstva. 

Nadalje Sveučilište podržava i potiče sljedeće dugoročne ciljeve: 

1. poticati osnivanje poduzeće temeljenih na znanju, pogotovo onih koje osnivaju istraživači sa 
Sveučilišta, a temelje se na intelektualnom vlasništvu Sveučilišta (tzv. spin-off tvrtke)   

2. stimulirati potražnju za istraživanjem i razvojem u gospodarstvu, 

3. promovirati kulturu prepoznavanja ekonomske vrijednosti rezultata istraživanja i njihove 
pravne zaštite. 

Senat je jednoglasno prihvatio Inovacijsku strategiju Sveučilišta u Zagrebu.    

 

7.) a)Donošenje odluke o (privremenom) prihvaćanju novih smjerova studijskih programa 
diplomskih studija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. Ljiljana Pinter upoznala je Senat s 
prijedlogom radne skupine za studijske programe te je Senat potom jednoglasno donio odluku o 
privremenom ustrojavanju i prihvaćanju izvedbe: 

- studijskog programa dvopredmetnog nastavničkog smjera (novi smjer) sveučilišnog diplomskog 
studija Kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ( s time da se u dijelu 
studijskog programa gdje se utvrđuju uvjeti upisa briše riječ „drugih“) 

  i 

- studijskog programa nastavničkog smjera (novi smjer) diplomskog studija Anglistike na 
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

Obrazloženje: 

Nakon što je na zahtjev Odsjeka za kroatistiku i studenata kroatistike pokrenut postupak izrade 
programa dvopredmetnog nastavničkog smjera diplomskog studija kroatistike, Fakultetsko je 
vijeće Filozofskog fakulteta na redovitoj sjednici 28. siječnja 2009. godine prihvatilo prijedlog 
novog programa, koji je 1. veljače 2009. godine upućen Radnoj skupini za studijske programe 
Sveučilišta u Zagrebu u dalju proceduru za stjecanje dopusnice. U međuvremenu prijedlog je 
Radna skupina prihvatila, a jednako tako prihvatilo ga je i Vijeće područja humanističkih i 
društvenih znanosti. 

Navedeni Prijedlog programa sadrži opise svih smjerova koje Odsjek za kroatistiku Filozofskog 
fakulteta planira izvoditi na diplomskom studiju kroatistike nakon stjecanja nove dopusnice od 
ak. godine 2010/2011. Međutim, s obzirom na prijeku potrebu uvođenja dvopredmetnog 
nastavničkog smjera diplomskog studija kroatistike -  obrazloženu u točki 1. i točki 2.7. 
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Prijedloga programa - Fakultet je tražio odobrenje za uvođenje i provedbu programa novog 
smjera već u ak. godini 2009/2010, što znači da bi se do početka ak. godine 2010/2011. izvodili – 
uz navedeni novi smjer – i oni smjerovi diplomskog studija kroatistike koji su već odobreni 
temeljem dopusnice što ju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izdalo 16. lipnja 2005. 
godine (KLASA: UP/I-602-04/05-16/556, URBROJ: 533-07-05-2): nastavnički 
(jednopredmetni), jezikoslovni (dvopredmetni), književni (dvopredmetni) smjer.  

Dakle, preostale smjerove opisane u Prijedlogu programa Fakultet ne planira izvoditi u ak. godini 
2009/2010. te se njihovo konačno prihvaćanje – sukladno uvjetima koje propisuje Zakon o 
osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju – može dovršiti u redovitoj proceduri 
tijekom ak. godine 2009/2010.  

Zahtjev Filozofskog fakulteta za prihvaćanjem nije se odnosio u ovome trenutku na cjelokupni 
program diplomskog studija kroatistike, već samo na jedan smjer tog studija – na dvopredmetni 

nastavnički smjer diplomskog studija kroatistike. 

Budući da je riječ o samo jednom novom smjeru, njegovo uvođenje nimalo ne mijenja postojeće 
upisne kvote, kao ni  financijske uvjete za izvođenje cjelokupnog diplomskog studija Kroatistike.  

U postupku prihvaćanja je i Prijedlog programa nastavničkog smjera diplomskog studija 
Anglistike, koji je pokrenut iz istih razloga i također je samo jedan novi smjer postojećeg 
diplomskog studija Anglistike. 

Senat je jednoglasno prihvatio prijedloge radne skupine za studijske programe: 

b) Zajednički studij Muzikologije Muzičke akademije i Hrvatskih studija Sveučilišta u 
Zagrebu – imenovanje nositelja (koordinatora) studija 
 
Na temelju zahtjeva Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 63. Statuta 
Sveučilišta, Senat je jednoglasno donio odluku kojom se za nositelja – koordinatora zajedničkog 
preddiplomskog studija „Muzikologije“ Muzičke akademije i Hrvatskih studija Sveučilišta u 
Zagrebu, određuje Muzička akademija. 

  

8.) Akademski kalendar Sveučilišta u Zagrebu za 2009./2010. akademsku godinu 

Senat Sveučilišta u zagrebu jednoglasno je prihvatio Sveučilišni kalendar za akademsku godinu 
2009./2010. s time da se, u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
početak akademske godine određuje 1. listopad 2009. Potrebno je jedino pomaknuti termin 
održavanja Smotre Sveučilišta u Zagrebu zbog Uskrsnih blagdana. Rektor također napominje da 
će se Smotra Sveučilišta u Zagrebu morati ubuduće, zbog maturanata koji će polagati državnu 
maturu i ranije morati odabrati predmete i razine predmeta na državnoj maturi, održavati puno 
ranije nego do sada, možda već u rujnu ili listopadu. Sveučilišni kalendar sastavni je dio 
zapisnika i bit će objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta.  
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9.) 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. Etnologija i kulturna antropologija , Filozofski fakultet 

specijalistički studiji: 

1. Primijenjena kineziologija u edukaciji, Kineziološki fakultet 
2. Ultrazvuk u kliničkoj medicini: gastroenterologija i hepatologija, Medicinski 

fakultet. 

Prijedlozi Radne skupine jednoglasno su prihvaćeni. 

-Prorektorica je obavijestila Senat o uskrati dopusnice Hrvatskim studijima: Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i športa, prema prethodno pribavljenom mišljenju Nacionalnog vijeća za 
visoko obrazovanje, donijelo je 16. srpnja 2009. rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje 
dopusnice Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu za izvođenje poslijediplomskog doktorskog 
studija Povijest. 

 - Prorektorica je također predložila Senatu, što je Senat jednoglasno prihvatio da Radna skupina 
za poslijediplomske programe i doktorske teme privremeno nastavi postupak vrednovanja 
studijskih programa poslijediplomskih studija koji su dostavljeni Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu 
do 15. srpnja 2009.: 

- studijskog programa specijalističkog studija Fitofarmacija s dijetoterapijom, Farmaceutsko-
biokemijski fakultet (zaprimljeno na Rektoratu 23. svibnja 2007.), prihvaćeno na Vijeću 
biomedicinskog područja 26. ožujka 2009. i pokrenut je postupak prihvaćanja na Senatu 21. 
travnja 2009.,  

- studijskog programa specijalističkog studija Sigurnosna politika Republike Hrvatske, Fakultet 
političkih znanosti (zaprimljeno na Rektoratu 2. siječnja 2008.), prihvaćeno na Vijeću društveno-
humanističkog područja 27. svibnja 2009. s preporukom da se na Senatu pokrene postupak 
prihvaćanja, 

- studijskog programa specijalističkog studija Informacijska sigurnost, Fakultet elektrotehnike i 
računarstva (zaprimljeno na Rektoratu 2. listopada 2008.), stigle obadvije recenzije, 

- studijskog programa doktorskog studija politologije, Fakultet političkih znanosti (zaprimljeno 
na Rektoratu 9. veljače 2009.), stigle obadvije recenzije, 
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- studijskog programa združenog diplomskog studija MeiCogSci: Srednjeeuropski 
interdisciplinarni diplomski studij Kognitivna znanost, Sveučilište u Zagrebu, (zaprimljeno na 
Rektoratu 3. studenoga 2008.), pokrenut postupak prihvaćanja na Senatu 18. studenoga 2008., 

- studijskog programa interdisciplinarnog specijalističkog studija Reguliranje tržišta 
elektroničkih komunikacija, Fakultet elektrotehnike i računarstva (zaprimljeno na Rektoratu 13. 
srpnja 2009.), potrebno je imenovati recenzente, 

- studijskog programa združenog poslijediplomskog doktorskog studija Geotehnika i 
hidrotehnika, Građevinski fakultet (zaprimljeno na Rektoratu 7. srpnja 2009.), potrebno je 
imenovati recenzente, 

- tri studijska programa specijalističkih studija Odnosi s javnošću, Vanjska politika EU, Vanjska 
politika i diplomacija) i doktorski studij Međunarodni odnosi, Fakultet političkih znanosti, 
(zaprimljeno na Rektoratu 7. veljače 2008.), čekaju se recenzije, 

- studijskog programa specijalističkog studija iz poslovnog upravljanja u turizmu i hotelijerstvu, 
Ekonomski fakultet, (zaprimljeno na Rektoratu 27. ožujka 2009.), čekaju se recenzije. 

Po završetku vrednovanja studijskih programa Radna skupina uputit će ih u daljnji postupak 
prihvaćanja na Senatu, a putem vijeća područja.  

Obrazloženje: 

Navedeni studijski programi poslijediplomskih studija nalaze se u različitim fazama postupka kod 
nadležnih tijela Sveučilišta u Zagrebu. Kako je u travnju 2009. stupio na snagu Zakon o 
osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, a nisu doneseni svi podzakonski akti 
zbog kojih ni Sveučilište u Zagrebu ne može dovršiti pravilnik koji donošenje studijskih 
programa uređuje na način propisan Zakonom, predlaže se privremeno vrednovanje navedenih 
studijskih programa.   

 

10.) 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 

1. mr.  sc. Morana Hernitz Kučenjak, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički 
fakultet, 

tema: Planktonske foraminifere iz oligocenskih naslaga centralnog �eotethyisa (Jadransko 
podmorje) 
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2. mr. sc. Martina Markov Podvinski, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički 
fakultet, 

tema: Stanje i sezonska dinamika zajednica riba, glavonožaca i rakova u Nacionalnom parku 
«Kornati» 

3. mr. sc. Katarina Hančević, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Patogeni potencijal monofiletskih izolata virusa tristeza (Citrus tristeza virus) 

4. mr. sc. �ataša Janev Holcer, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Utjecaj prehrane ribom na opterećenje živom u žena generativne dobi 

5. mr. sc. Dalibor Broznić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

tema: Sorpcija-disorpcija imidakloprida i 6-klornikotinske kiseline na tlima priobalja Republike 
Hrvatske 

U okviru doktorskog studija: 

1. Ante Mimica, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Harnack inequalities for some Levy processes 

Harnackove nejednakosti za neke Lévyeve procese 

2. Mario �ovak, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Transportna i magnetska svojstva PANI-HCl organskog vodiča 

3. Brunislav Matasović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Dehalogenacija organskih spojeva reduktivnim radikalima 

4. Branko Petrinec, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Radiološka karakterizacija srednjeg i južnog Jadrana 

5. Snježana Jurić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Uloga produkta gena At4g01050 u regulaciji fotosintetskih procesa u biljci Arabidopsis 

thaliana (L.) Heynh. 

6. �ikolina Škrobot Vidaček, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Rekombinacijsko skraćivanje telomera u kontroli rasta normalnih ljudskih fibroblasta 

7. Ivana Grbeša, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
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tema: Promjena metilacije DNA i gubitak genomskog upisa IGF2/H19 u zloćudnim tumorima 
grkljana 

8. Vlatka Godinić Mikulčić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Multiproteinski kompleksi seril-tRNA-sintetaza 

9. Petra Cvjetko, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Pokazatelji toksičnosti talijeva(1) acetata u duhanu, �icotiana tabacum L 

10.Damir Bosnar, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Optička biometrija refrakcijskih čimbenika oka 

11. Sanda Telen, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Dokazivanje strukture nezasićenih ugljikovodika u benzinima dvodimenzionalnom 
plinskom kromatogfrafijom (GCxGC) 

12. Marija Matković, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Priprava novih peptidomimetika s adamantanskom jedinicom 

13. Matija Harcet, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Genske značajke morske spužve Suberites domuncula (Olivi, 1792) 

14. Marija Gužvinec, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Mehanizmi multiple rezistencije na antibiotike u kliničkih izolata Pseudomonas aeruginosa 

u Hrvatskoj 

15. Dalibor Milić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Strukturna osnova enzimske aktivnosti tirozin-fenol-liaze 

16. Mojca Čakić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Priprava i konformacijska analiza ferocenskih aminokiselina i oligopeptida 

11.) 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:  

Međunarodno pravo I. (2. izdanje), sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Juraj Andrassy, 
prof. dr. sc. Božidar Bakotić, prof. dr. sc. Budislav Vukas i prof. dr. sc. Maja Seršić. Predlagatelj 
je Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet. Recenzenti: prof. dr. sc. Vladimir Ibler, akademik, prof. 
dr. sc. Davorin Rudolf, akademik i dr. sc. Krešimir Sajko, prefessor emeritus. 
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Šag za šagom, sveučilišni udžbenik, autorica: mr. sc. Anita Hrnjak. Predlagatelj je Sveučilište u 
Zagrebu Filozofski fakultet. Recenzenti: prof. dr. sc. Aleksandra Derganc, Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Ljubljani, prof. dr. sc. Željka Fink Arsovski,  Sveučilište u Zagrebu Filozofski 
fakultet i prof. dr. sc. Marijana Kiršova, Filozofski fakultet u Nikšiću. 

Projektiranje tiskanih veza, sveučilišna skripta, autori: prof. dr. sc. Ratko Magjarević, prof. dr. 
sc. Zoran Stare, prof. dr. sc. Mario Cifrek, dr. sc. Hrvoje Džapo, Matko Ivančić i doc. dr. sc. Igor 
Lacković. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva. Recenzenti: 
prof. dr. sc. Stanko Tonković,  Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva i prof. 
dr. sc. Igor Zorić, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

  

12.) Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu  

- Prorektorica K. Turković upoznala je članove Senata da je za međunarodnu razmjenu 
Sveučilištu odobreno od strane  Agencije za međunarodnu mobilnost studenata 59, a od strane 
MZOŠ 62 mjesta. Nakon provedenog natječaja, u zimskom semestru u razmjenu se upućuju 84 
studenta, a ostali u ljetnom semestru. Postoji naznaka da će biti odobrena dodatna mjesta pa ćemo 
i to moći iskoristiti – interes studenata postoji. 

- U Studentskom domu na Savi gdje se izgrađuju dva nova paviljona, planira se urediti prostor za 
boravak inozemnih nastavnika. Sastavnice će dobiti dopis da naprave procjenu potreba. 

- Također su osigurana IPA sredstva za pisanje studijskih programa na engleskom jeziku. 

- U izradi je prijedlog Pravilnika o međunarodnoj suradnji.  

  

13.a) Imenovanje Privremenog stručnog vijeća Centra za umjetničko istraživanje   
Sveučilišta u Zagrebu 

b)Imenovanje Privremenog stručnog vijeća Centra za održivi razvitak Sveučilišta u 
Zagrebu 

 

U skladu s Odlukama Senata Sveučilišta u Zagrebu o osnivanju Centra za umjetničko istraživanje 
Sveučilišta u Zagrebu i  osnivanju Centra za održivi regionalni razvitak Sveučilišta u Zagrebu, te 
prijedlogom Rektorskog kolegija u širem sastavu sa sastanka održanog 7. rujna 2009. Senat 
Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o imenovanju  

PRIVREME�OG STRUČ�OG VIJEĆA CE�TRA ZA UMJET�IČKO ISTRAŽIVA�JE 

U Privremeno stručno vijeće imenuju se: 

1) Izv. prof. Sergej Goran Pristaš, Akademija dramske umjetnosti – predsjednik, 
2) Izv. prof.Tonči Žarnić, Arhitektonski fakultet – član, 
3) Damir Bralić, Arhitektonski fakultet – Studij dizajna – član, 
4) Doc. Aleksandar Battista Ilić, Akademija likovnih umjetnosti – član i 
5) Izv. prof. Dalibor Cikojević, Muzička akademija – član. 
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U radu Privremenog stručnog vijeća obvezno sudjeluju predstavnici Sveučilišta u Zagrebu: 

6) Prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju i 
7) Prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za prostorno planiranje i razvoj, i 

 

PRIVREME�OG STRUČ�OG VIJEĆA CE�TRA ZA ODRŽIVI REGIO�AL�I 
RAZVITAK 

U Privremeno stručno vijeće imenuju se: 

1) Prof. dr. sc. Zdravko Petrinec, Veterinarski fakultet – predsjednik, 
2) Prof. dr. sc. Nada Vahčić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet – član, 
3) Prof. dr.sc. Ivica Kisić, Agronomski fakultet – član,                                           
4) Gospodin Martin Kranjec, predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza  - član i 
5) Gospodin Zdenko Šiljak, načelnik općine Žumberak – član. 

U radu Privremenog stručnog vijeća obvezno sudjeluje predstavnik Sveučilišta u Zagrebu: 

6) Martina Cvitanović, dipl. ing., voditeljica Ureda za poslovanje. 

 

Privremena stručna vijeća dužna su u roku od šest mjeseci od dana imenovanja pripremiti opće 
akte Centra te osigurati uvjete za početak njihova rada. 

 

14.) Ostalo 
 

- Rektor je podsjetio na obvezu sastavnica da su završenim studentima preddiplomskog 
studija dužni izdati svjedodžbu i dopunsku ispravu na hrvatskom, a po mogućnosti i na 
engleskom (pitanje prijevoda na engleski je riješeno na razini Sveučilišta) jer smo dobili 
informaciju da neke sastavnice to ne rade. 

- Na upit prof. dr. sc. T. Cvitaša rektor je odgovorio da se brošura Sveučilišta u Zagrebu 
vezana uz državnu maturu završava i uskoro će biti na mrežnim stranicama Sveučilišta. 

- U vezi s novinskim natpisima o Ekonomskom fakultetu, rektor je zatražio od dekana 
relevantnu dokumentaciju radi uvida i ocjene.  

 
*** 

Rektor je zahvalio svima na sudjelovanju u radu sjednice Senata i zaključio sjednicu u 18,30 sati. 

            

                                                                                                     

                                                                                                      Rektor 

 

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš  
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Zapisnik sastavila: 

 

Olga Šarlog-Bavoljak, dipl. iur. 

 
Uz poziv broj: 
Klasa: 602-04/09-04/1 
Urbroj: 380-07/1-09-11  
Zagreb, 3. rujna 2009. 

 

 


