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ZAPISNIK 
 
13. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 341. akademskoj godini (2009./2010.) 
održane u utorak 8. lipnja  2010. i u utorak 15. lipnja 2010. s početkom u 16 sati u Auli 
Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, 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. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju 

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

- Prof.dr.sc. Ksenija Turković, prorektorica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju 

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 
2. Prof.dr.sc. Ivica Kostović, Medicinski fakultet – predsjednik Vijeća biomedicinskog 
područja 

3. Prof. dr. sc. Nikola Pernar, Šumarski fakultet – predsjednik Vijeća biotehničkog područja 

4. Prof.dr.sc. Vesna Vašiček, Ekonomski fakultet - predsjednica Vijeća društveno-
humanističkog područja  

5. Prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović – zamjenica predsjednice Vijeća društveno-
humanističkog područja  

6. Prof.dr.sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet – predsjednik Vijeća 
prirodoslovnog područja 

7. Prof.dr.sc. Zdravko Kapović, Geodetski fakultet – predsjednik Vijeća tehničkog područja  

8. Prof. Goran Sergej Pristaš, Akademija dramske umjetnosti – predsjednik Vijeća 
umjetničkog područja 

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

10.  Prof.dr.sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet 

11. Prof.dr.sc. Davor Miličić, Medicinski fakultet 

12. Prof.dr.sc. Marijan Klarica, Medicinski fakultet 

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

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

15. Prof.dr.sc. Dražen Matičić, Veterinarski fakultet 

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

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

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

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

20. Prof.dr.sc.  Ljubica Pribanić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 

21. Prof.dr.sc. Vlasta Bahovec, Ekonomski fakultet 

22. Prof.dr.sc. Tonći Lazibat, Ekonomski fakultet 

23. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, Fakultet organizacije i informatike 
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24. Prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, Fakultet političkih znanosti 

25. Prof. dr. sc. Igor Jukić, Kineziološki fakultet  

26. Prof.dr.sc. Željko Potočnjak, Pravni fakultet 

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

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

29. Prof.dr.sc. Borislav Grgin, Filozofski fakultet 

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

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

32. Prof.dr.sc. Amir Hamzić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

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

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

36. Prof. dr. sc. Adrijan Barić, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

37. Prof.dr.sc. Stanislav Kurajica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

38. Prof.dr.sc. Izvor Grubišić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

39. Prof. dr. sc. Tanja Jurčević Lulić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

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

41. Prof.dr.sc. Mladen Božićević, Geotehnički fakultet 

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

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

44. Prof.dr.sc. Faruk Unkić, Metalurški fakultet 

45. Prof.dr.sc. Biljana Kovačević Zelić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

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

47. Red.prof. Slavomir Drinković, Akademija likovnih umjetnosti 

48. Izv.prof. Mladen Janjanin, Muzička akademija 

 
Zaposlenici u suradničkim i nastavnim zvanjima 
49. Mr. art. Eva Kirchmayer-Bilić, viši umjetnički suradnik  

50. Dr. sc. Mario Baić, Kineziološki fakultet 

51. Ivan Čanjevac, Prirodoslovno-matematički fakultet 

 
Studenti preddiplomskog i diplomskog studija  
52. Marko Banušić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

53. Ivan Bota, Fakultet političkih znanosti 

54. Zlatko Galešić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

55. Ivan Burić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
 
 Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 
56. Dario Škegro, Kineziološki fakultet  
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Ostali prisutni 
- Mr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srce-a 

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

- Prof. dr. sc.  Mirta Baranović, Fakultet elektrotehnike i računarstva (ISVU) 

- Prof. dr. sc.  Stanislav  Pavlin,  Fakultet prometnih znanosti    

 
iz stručne službe Rektorata 
- akademska tajnica Olga Šarlog-Bavoljak, dipl.iur. 

- stručna suradnica za sveučilišna tijela Anja Zlatić, dipl. iur. 

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

- pomoćnica rektora za pravna pitanja Melani Vukmirica, dipl.iur. 

- voditeljica Ureda za ljudske resurse Mirjana Fuchs, dipl. iur. 

- stručna suradnica za izbore u zvanja Vesna Sedlar,  

 

Rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš otvorio je 13. sjednicu Senata u 341. akademskoj godini 
(2009./2010.),  pozdravio sve prisutne i predložio usvajanje dnevnog reda uz sljedeće 
izmjene: ispuštanje točke 6 (Izvješće o radu prorektorice prof. dr. sc. Melite Kovačević kao 
obnašateljice dužnosti dekana Ekonomskog fakulteta u periodu od 20. siječnja 2010. do 31. 
svibnja 2010.) . i dopunu točke 5. s podtočkama: c) Tiskanje svjedodžbi i diploma Sveučilišta 
u Zagrebu (s time da dosadašnja podtočka c) postane podtočka d) i e) obavijesti o polaganju 
državne mature. 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

D n e v n i   r e d : 

1) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 12. sjednice Senata u 341. akademskoj 
godini (2009./2010.) održane 11. svibnja 2010.  

2) Izbori u zvanja 

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 javne rasprave o prijedlogu Pravilnika o  dodjeli počasnog zvanja 
professor emeritus  
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4) Pokretanje javne rasprave o prijedlogu Pravilnika o sustavu upravljanja kvalitetom 
obrazovanja Sveučilišta u Zagrebu 

5) Nastava i studenti 

    a) Ugovor o financiranju troškova studija za redovite studente preddiplomskih studija 
um akademskoj godini 2010./2011. između Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva 

    b) Akademski kalendar Sveučilišta u Zagrebu za akademsku 2010./2011. godinu  

    c) Tiskanje svjedodžbi i diploma Sveučilišta u Zagrebu 

    d) Studijski programi za regulirane profesije u području Biomedicine i zdravstva 

    e) Obavijesti o polaganju državne mature 

6) Poslijediplomski studiji 

7) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

8) Sveučilišno-nastavna literatura 

9) Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu 

10) Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja  

11) Izmjene i dopune Pravilnika o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij 

12)  Imenovanje Odbora za doktorske programe Sveučilišta u Zagrebu 

13) Davanje suglasnosti na program pristupnika za dekana  Akademije likovnih 
umjetnosti 

14) Potraživanje novčanih sredstava Sveučilišta u Zagrebu od Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa 

15) Dopuna odluke o uvođenju IPISVU-a na Sveučilište u Zagrebu 

16) Izbor članova Sveučilišnog savjeta iz redova nastavnika Sveučilišta u Zagrebu  

 17) Ostalo  

 

1) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 12. sjednice Senata u 341. akademskoj 
godini (2009./2010.) održane 11. svibnja 2010. 

Prof. dr. sc. A. Hamzić upozorava da u 11. točki dnevnog reda: Pokretanje natječaja Fonda za 
razvoj Sveučilišta u Zagrebu zaključak pod brojem 1. treba ispraviti jer smo donijeli odluku o 
promjeni postotaka raspodjele po kategorijama i to: Docent 10%,  Laboratorij 20%,  Svijet 
10%,   Zajedno 25%, Izvrsno 15%, Prostor 10%, Škola 10%. 
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Uz navedenu dopunu Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.   

 2) Izbori 

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 redovitog 
profesora   – trajno 
1) dr. sc. Vladimir Patri čević, Geotehnički fakultet, znanstveno područje:tehničke znanosti, 
znanstveno polje: građevinarstvo/hidrotehnika 

2)dr. sc. Bojan Matkovi ć, Kineziološki fakultet, znanstveno područje:društvene znanosti, 
znanstveno polje: kineziologija/kineziologija sporta 

3) dr. sc. Alojz Jembrih , Hrvatski studiji, znanstveno područje:humanističke znanosti, 
znanstveno polje: filologija/teorija i povijest književnosti 

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

1) dr. sc. Alen Bažant, Fakultet elektrotehnike i računarstva, znanstveno područje:tehničke 
znanosti, znanstveno polje elektrotehnika/telekomunikacije i informatika 

2) dr. sc. Vedran Bilas, Fakultet elektrotehnike i računarstva, znanstveno područje:tehničke 
znanosti, znanstveno polje elektrotehnika/elektronika 

3) dr. sc. Maja Matijaševi ć, Fakultet elektrotehnike i računarstva, znanstveno 
područje:tehničke znanosti, znanstveno polje elektrotehnika/telekomunikacije i informatika 

4) dr. sc. Davor Bonefačić, Fakultet elektrotehnike i računarstva, znanstveno 
područje:tehničke znanosti, znanstveno polje elektrotehnika/radiokomunikacije 

5) dr. sc. Mislav Grgi ć, Fakultet elektrotehnike i računarstva, znanstveno područje:tehničke 
znanosti, znanstveno polje elektrotehnika/radiokomunikacije 

6) dr. sc. Zoran Herceg, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, znanstveno područje: 
biotehničke znanosti, znanstveno polje: prehrambena tehnologija/inženjerstvo 

7) dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški , Filozofski fakultet, znanstveno područje: društvene 
znanosti, znanstveno polje: psihologija/socijalna psihologija 

8) dr. sc. Zoran Šućur , Pravnii fakultet, znanstveno područje: društvene znanosti, znanstveno 
polje: socijalne djelatnosti/socijalna politika 

9) dr. sc. Neven Hrvatić, Filozofski fakultet, znanstveno područje: društvene znanosti, 
znanstveno polje: pedagogija/opća pedagogija 

10) dr. sc. Zrinka Jelaska,  Filozofski fakultet, znanstveno područje: humanističke znanosti, 
znanstveno polje: filologija/kroatistika  

11) dr. sc. Marina Bricko , Filozofski fakultet, znanstveno područje: humanističke znanosti, 
znanstveno polje: filologija/klasična filologija 

12) Suzana Nikolić, Akademija dramske umjetnosti, umjetničko područje, umjetničko polje: 
kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) /gluma 

13) Borna Baletić, Akademija dramske umjetnosti, umjetničko područje, umjetničko polje: 
kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) /gluma 
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14) Goran Tribusson, Akademija dramske umjetnosti, umjetničko područje, umjetničko 
polje: filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika)/filmska 
dramaturgija i scenarij 

15) mr. sc. Mato Jurković, Grafički fakultet, umjetničko područje, umjetničko polje: likovne 
umjetnosti/grafički dizajn 

16) Tonči Žarni ć, Arhitektonski fakultet, umjetničko područje, umjetničko polje: likovne 
umjetnosti /arhitektura (umjetnički dio) 

17)Renata Waldgoni, Arhitektonski fakultet, umjetničko područje, umjetničko polje: likovne 
umjetnosti /arhitektura (umjetnički dio) 

18) Veljko Olui ć, Arhitektonski fakultet, umjetničko područje, umjetničko polje: likovne 
umjetnosti /arhitektura (umjetnički dio) 

19) Ljubomir Miš čević, Arhitektonski fakultet, umjetničko područje, umjetničko polje: 
likovne umjetnosti /arhitektura (umjetnički dio). 

                                                                                                                                                                   
c)  potvrđivanje izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje    
redovitog profesora – na vrijeme od pet godina                                                                                                                                          
 1) dr. sc. Vlasta Drevankar, Prirodoslovno-matematički fakultet, znanstveno područje: 
prirodne znanosti, znanstveno polje: kemija/analitička kemija. 

Svi prijedlozi Povjerenstva jednoglasno su prihvaćeni. 

 

3) Pokretanje javne rasprave o prijedlogu Pravilnika o  dodjeli počasnog zvanja 
professor emeritus 

Rektor je upoznao članove Senata s prijedlogom Pravilnika o  dodjeli počasnog zvanja 
professor emeritus koji su, nakon višekratnih rasprava,  pripremili članovi Rektorskog 
kolegija u širem sastavu prof. dr. sc. Željko Potočnjak i prof. dr.sc. Davor Romić. Novosti 
koje uvodi novi prijedlog Pravilnika odnose se na način plaćanja naknade koji bi u jednom 
(fiksnom) dijelu nadoknađivalo Sveučilište dok bi sastavnica isplaćivala sredstva za rad na 
projektima te u nastavi, prema angažmanu profesora odnosno mogućnostima sastavnice. 
Umirovljeni nastavnici Sveučilišta koji postanu akademici također, odlukom Senata, mogu 
biti birani u počasno zvanje professor emeritus, ali bez naknade na Sveučilištu. Kvota od 15 
izabranika godišnje na Sveučilištu se ne mijenja, što neki smatraju da je previše restriktivna. 

A. Hamzić smatra da se postupak izbora akademika u počasno zvanje mora detaljnije opisati 
jer su mnoge stvari nejasne: tko pokreće postupak, tko imenuje povjerenstvo i sl. 

Ž. Potočnjak upoznaje članove Senata s predloženom odredbom Pravilnika kojom bi rektor za 
svaku akademsku godinu određivao visinu naknade za počasno zvanje. Također je u 
prijelaznim odredbama predloženo da sadašnji akademici, stupanjem na snagu novog 
Pravilnika, gube pravo na naknadu od Sveučilišta. 
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U 16, 40 sati studenti koji su demonstrirali ispred zgrade Rektorata nasilno su ušli u 
Aulu. Nakon pokušaja nastavka sjednice Senata koji nije uspio zbog ometanja od strane 
studenata, rektor je prekinuo sjednicu u 17 sati.  

Nastavak sjednice najavio je u utorak, 15. lipnja 2010. u 16 sati.  

Nastavku sjednice prisustvovali su: 

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. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju 

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

- Prof.dr.sc. Ksenija Turković, prorektorica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju 

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 
2. Prof.dr.sc. Ivica Kostović, Medicinski fakultet – predsjednik Vijeća biomedicinskog 
područja 

3. Prof.dr.sc. Vesna Vašiček, Ekonomski fakultet - predsjednica Vijeća društveno-
humanističkog područja  
4. Prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović – zamjenica predsjednice Vijeća društveno-
humanističkog područja  

5. Prof.dr.sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet – predsjednik Vijeća 
prirodoslovnog područja 

6. Prof.dr.sc. Zdravko Kapović, Geodetski fakultet – predsjednik Vijeća tehničkog područja  

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

8.  Prof.dr.sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet 

9. Prof.dr.sc. Davor Miličić, Medicinski fakultet 

10. Prof.dr.sc. Marijan Klarica, Medicinski fakultet 

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

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

13. Prof.dr.sc. Dražen Matičić, Veterinarski fakultet 

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

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

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

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

18. Prof.dr.sc.  Draženka Blaži, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 

19. Prof.dr.sc. Vlasta Bahovec, Ekonomski fakultet 

20. Prof.dr.sc. Tonći Lazibat, Ekonomski fakultet 

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

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

23. Prof.dr.sc. Željko Potočnjak, Pravni fakultet 

24. Prof. dr. sc. Vladimir Šimović, Učiteljski fakultet 
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25. Prof.dr.sc. Damir Boras, Filozofski fakultet  

26. Prof.dr.sc. Marko Tadić, Filozofski fakultet 

27. Prof.dr.sc. Borislav Grgin, Filozofski fakultet 

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

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

30. Prof.dr.sc. Amir Hamzić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

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

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

34. Prof. dr. sc. Slavko Krajcar, fakultet elektrotehnike i računarstva 

35. Prof.dr.sc. Stanislav Kurajica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

36. Prof.dr.sc. Izvor Grubišić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

37. Prof. dr. sc. Tanja Jurčević Lulić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

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

39. Prof.dr.sc. Mladen Božićević, Geotehnički fakultet 

40. Prof.dr.sc. Mladen Radujković, Građevinski fakultet 

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

42. Prof.dr.sc. Faruk Unkić, Metalurški fakultet 

43. Prof.dr.sc. Biljana Kovačević Zelić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

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

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

46. Red.prof. Slavomir Drinković, Akademija likovnih umjetnosti 

47. Izv.prof. Mladen Janjanin, Muzička akademija 

 
Zaposlenici u suradničkim i nastavnim zvanjima 
48. Mr. art. Eva Kirchmayer-Bilić, viši umjetnički suradnik  

49. Dr. sc. Mario Baić, Kineziološki fakultet 

50. Mr. sc. Ružica Škurla Babić, AF 

 
Studenti preddiplomskog i diplomskog studija  
51. Marko Banušić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

52. Ivan Tomljenović, Katolički bogoslovni fakultet 
 
 Ostali prisutni 
- Mr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srce-a 

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

- Prof. dr. sc. Vesnica Garašić, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja 

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

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

- Prof. dr. sc.  Stanislav  Pavlin,  Fakultet prometnih znanosti    
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iz stručne službe Rektorata 
- akademska tajnica Olga Šarlog-Bavoljak, dipl.iur. 

- stručna suradnica za sveučilišna tijela Anja Zlatić, dipl. iur. 

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

 

Nastavkom  13. sjednice Senata u 341. akademskoj godini (2009./2010.),  predsjedava rektor 
prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, koji je pozdravio sve prisutne i predložio ponovno vraćanje u 
dnevni red 6. točke dnevnog reda koja je u prvom dijelu sjednice 8. lipnja 2010. skinuta s 
dnevnog reda Izvješće o radu prorektorice prof. dr. sc. Melite Kovačević kao obnašateljice 
dužnosti dekana Ekonomskog fakulteta u periodu od 20. siječnja 2010. do 31. svibnja 2010., 
kao podtočka a) sa sljedećim podtočkama b) i c): 

b) Izvješće Povjerenstva za analizu položenih ispita i stečenih ECTS bodova u Centru 
„Međunarodna ljetna škola“ Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

c) Izvješće Ad hoc Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za ocjenu sukladnosti rada i 
djelovanja međunarodne ljetne škole Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s Etičkim 
kodeksom Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prijedlog za dopunu dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen pa dnevni red drugog dijele 
sjednice Senata glasi: 

4) Pokretanje javne rasprave o prijedlogu Pravilnika o sustavu upravljanja kvalitetom 
obrazovanja Sveučilišta u Zagrebu 

5) Nastava i studenti 

    a) Ugovor o financiranju troškova studija za redovite studente preddiplomskih studija 
um akademskoj godini 2010./2011. između Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva 

    b) Akademski kalendar Sveučilišta u Zagrebu za akademsku 2010./2011. godinu  

    c) Tiskanje svjedodžbi i diploma Sveučilišta u Zagrebu 

    d) Studijski programi za regulirane profesije u području Biomedicine i zdravstva 

    e) Obavijesti o polaganju državne mature 

6) a)Izvješće o radu prorektorice prof. dr. sc. Melite Kovačević kao obnašateljice 
dužnosti dekana Ekonomskog fakulteta u periodu od 20. siječnja 2010. do 31. svibnja 
2010. 

     b) Izvješće Povjerenstva za analizu položenih ispita i stečenih ECTS bodova u Centru 
„Međunarodna ljetna škola“ Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
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    c) Izvješće Ad hoc Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za ocjenu sukladnosti 
rada i djelovanja međunarodne ljetne škole Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu s Etičkim kodeksom Sveučilišta u Zagrebu 

7) Poslijediplomski studiji 

8) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

9) Sveučilišno-nastavna literatura 

10) Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu 

11) Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja  

12) Izmjene i dopune Pravilnika o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij 

13)  Imenovanje Odbora za doktorske programe Sveučilišta u Zagrebu 

14) Davanje suglasnosti na program pristupnika za dekana  Akademije likovnih 
umjetnosti 

15) Potraživanje novčanih sredstava Sveučilišta u Zagrebu od Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa 

16) Dopuna odluke o uvođenju IPISVU-a na Sveučilište u Zagrebu 

17) Izbor članova Sveučilišnog savjeta iz redova nastavnika Sveučilišta u Zagrebu  

18) Ostalo  

 

* 

Rektor i članovi Senata Sveučilišta u Zagrebu, prije nastavka rada prema dnevnom redu, 
razmatrali su događanja koja su uzrokovala prekid sjednice 8. lipnja. 

Rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš istaknuo je da je od samog početka nenajavljeni upad 
studenata na sjednicu Senata kvalificirao kao nasilni čin koji nije u skladu s akademskim 
normama ponašanja, s čime su se članovi Senata složili. Studenti su svojim zahtjevima 
doprinijeli boljem razumijevanju postojećih problema, na koje Senat Sveučilišta u Zagrebu i 
rektor također upozoravaju već tri godine. Međutim, metode kojima se prosvjednici koriste 
Senat Sveučilišta u Zagrebu smatra neprihvatljivima. 

Sukladno tome, rektor će uz podršku Senata, Etičkom savjetu Sveučilišta u Zagrebu uputiti 
zahtjev u kojem će tražiti da se rasprave etički i akademski aspekti ovakvog i ranijih sličnih 
postupaka i djelovanja, te da se utvrdi je li takvo ponašanje u skladu s normama Etičkog 
kodeksa Sveučilišta. Rektor će također uputiti pismeni javni poziv sudionicima ovakvih 
djelovanja, u kojem će ih zatražiti da se identificiraju i da potom sudjeluju u razmatranju 
spomenutih aspekata. 

Članovi Senata izrazili su nezadovoljstvo postupcima medija koji su u utorak, 8. lipnja, bez 
dopuštenja rektora zajedno sa studentima prosvjednicima nasilno ušli u prostor Sveučilišta.  
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Stav je Senata da ovakvo ponašanje nije u skladu ni s etičkim normama novinarske struke, niti 
s akademskim, ali i elementarnim normama profesionalnog i pristojnog ponašanja.  

Istaknuto je da se slične situacije ponavljaju i na sastavnicama Sveučilišta, što je posebno 
neprihvatljivo u prigodama održavanja svečanih sveučilišnih događanja. 

U skladu s iznesenim, rektor će u skladu s odlukom Senata, svim redakcijama uputiti pismo u 
kojem će od urednika i novinara tražiti poštivanje kodeksa novinarske struke i poštivanje 
pravila ponašanja na Sveučilištu u Zagrebu. 

 

 

3) Pokretanje javne rasprave o prijedlogu Pravilnika o  dodjeli počasnog zvanja 
professor emeritus  
Kako je u prvom dijelu sjednice održane 8. lipnja 2010. Senat okončao raspravu o ovoj točki 
dnevnog reda donesena je odluka da se pokreće javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o  
dodjeli počasnog zvanja professor emeritus. Javna rasprava trajat će do 1. srpnja 2010. 
   

4) Pokretanje javne rasprave o prijedlogu Pravilnika o sustavu upravljanja kvalitetom 
obrazovanja Sveučilišta u Zagrebu 

Prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom Lj. Pinter upoznala je članove Senata s 
razlozima za donošenje ovog Pravilnika. Naime, Zakonom o osiguravanju kvalitete u visokom 
obrazovanju i znanosti utvrđeno je da se na visokim učilištima mora ustrojiti sustav 
osiguravanja kvalitete i ovaj prijedlog Pravilnika upravo to i čini.  

Potom je pokrenuta diskusiji u kojoj su sudjelovali N. Sarapa (smatra da se kvalitetom ne 
može upravljati već da se ona samo može osigurati, kontrolirati, unaprijediti, promicati i sl.), 
T. Lazibat (smatra da je upravljanje kvalitetom ispravan termin i danas se u sustavu visokog 
obrazovanja najčešće koristi; naime to je njegovo područje rada; termin osiguravanje 
kvalitetom je zastario) i Lj. Pinter (smatra da je bolji termin promicanje kvalitete). 

Senat je donio odluku da se pokreće javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o sustavu 
upravljanja kvalitetom obrazovanja Sveučilišta u Zagrebu koja će trajati do 15. srpnja 2010. 

 

5. Nastava i studenti 
a) Prijedlog Ugovora o financiranju troškova studija za redovite studente u akademskoj 
godini 2010./2011. 

Rektor je izvijestio članove Senata s prijedlogom zaključaka koje je predložio Rektorski 
kolegij u širem sastavu, a odnose se na predstojeće potpisivanje Ugovora o financiranju 
troškova studija za redovite studente preddiplomskog studija u akademskoj godini 
2010./2011. s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa. 

Rektor, a i članovi Senata u raspravi su istaknuli važnost točke 5. zaključaka kojim 
Sveučilište želi zadržati svoj višegodišnji sustav plaćanja participacije troškova studija na 
višim studijskim godinama uvažavajući pritom uspjeh studenta i broj ostvarenih ECTS 
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bodova. Na sjednici Senata u srpnju donijet ćemo konačnu odluku o plaćanju participacije 
troškova studiranja na višim studijskim godinama za studente koji 2010. /2011. akademske 
godine upisuju I. godinu studija.  

Senat je potom jednoglasno prihvatio sljedeće zaključke: 

1.    Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednicama održanim 16. ožujka 2010., 30. ožujka 2010. i 
20. travnja 2010.  utvrdio je upisne kvote i studentske participacije u školarinama za studente 
koji prvi put prvu godinu studija upisuju školske godine 2010./2011. 

2. Vlada Republike Hrvatske na 48. sjednici održanoj 24. ožujka 2010.  donijela je odluku da 
će za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija školske godine 2010./2011. Republika 
Hrvatska preuzeti obvezu plaćanja participacije u školarinama za prvu godinu studija. 

3. U skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske Senat Sveučilišta u Zagrebu ovlašćuje 
Rektora Sveučilišta u Zagrebu da s Vladom Republike Hrvatske sklopi ugovor kojim će se 
urediti preuzimanje od strane Republike Hrvatske obveze plaćanja participacije u školarinama 
za prvu godinu studija za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija školske godine 
2010./2011. Pri tome preuzimanje navedene obveze od strane Republike Hrvatske ni na koji 
način ne smije utjecati na umanjenje cjelovitog iznosa kojim se financira Sveučilište u 
Zagrebu. 

Sveučilište i fakulteti mogu sa studentima navedene generacije sklopiti ugovor kojim studenti 
preuzimaju obvezu da će u slučaju neizvršenja preuzete obveze plaćanja participacije od 
strane Republike Hrvatske, Sveučilište i fakulteti moći dugovane iznose naplatiti od 
studenata. 

4. Ugovorom sklopljenim između Republike Hrvatske zastupane po Ministru znanosti, 
obrazovanja i športa i Sveučilišta u Zagrebu zastupanom po Rektoru Sveučilišta u Zagrebu 
može se deklarirati  opći princip prolaznosti i uspješnosti u studiju, ali se  neće se urediti 
pojedinosti pitanja participacije u školarinama studenata navedene generacije u višim 
godinama studija. 

5. U pogledu participacije studenata navedene generacije  u višim godinama studija Senat 
Sveučilišta u Zagrebu ostaje pri načelima izraženim u Odluci o studentskim participacijama 
od 11. rujna 2007. godine koja se temelji na načelima prolaznosti te također potiče uspješnost 
studenta, respektivno mjerljive brojem ostvarenih ECTS bodova u propisanim rokovima i 
visinom ostvarenih ocjena. 

6. Senat smatra da je pri predlaganju navedenih studentskih participacija od strane fakulteta i 
njihovom potvrđivanju od strane Senata prijeko potrebno voditi računa i o socijalnim 
kriterijima te o socijalnoj prihvatljivosti visina studentskih participacija u školarinama. 

7. Sustav određivanja participacije u školarinama na koji se odnose ovi zaključci i u njemu 
spomenute odluke i ugovori ni na koji način ne utječe na način određivanja participacija u 
školarinama koji su prvu godinu studija prvi put upisali prije školske godine 2010./2011. 



13 

 

b) Akademski kalendar Sveučilišta u Zagrebu za akademsku 2010./2011. godinu  

Prof.dr.sc. Ljiljana Pinter, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom upoznala je članove 
Senata s Akademskim kalendarom Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2010./2011. 
Početak nastave, zbog usklađenosti sa Zakonom, utvrđen je 1. listopada 2010. Plan aktivnosti 
Sveučilišta u akademskoj 2010./2011. godini bit će napravljen naknadno. 

Senat je jednoglasno donio odluku o prihvaćanju akademskog kalendara za akademsku 
godinu 2010./2011.  

c) Tiskanje svjedodžbi i diploma Sveučilišta u Zagrebu 

Prof.dr.sc. Ljiljana Pinter, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom upoznala je članove 
Senata, a naročito dekane s dopisom prof. dr. sc. Mirte Baranović o modulima za izradu 
dokumenata o završetku bolonjskih studija (svjedodžba/diploma, dopunska isprava o studiju) 
u PDF obliku. 

Visoka učilišta koja imaju sve potrebne podatke u ISVU mogu koristiti ovu funkcionalnost 
kroz modul Studiji i studenti  (Opcija Završetak studija -> Završetak studija studenta; nakon 
dohvata podataka treba na traci s alatima odabrati Ispis i željenu opciju – PDF dokument s 
Dopunskim ispravama o studiju ili PDF dokument sa Svjedodžbama/Diplomama)  

Visoka učilišta koja nemaju sve potrebne podatke u ISVU, moraju pripremiti odgovarajuće 
XML dokumente i za izradu dokumenata koristiti web aplikaciju: www.isvu.hr/disis 

Korisnici koji će izrađivati dokumente o završetku studija u PDF obliku moraju imati za to 
odgovarajuće dozvole. Kako bi dobili dozvole, potrebno je imenovati korisnike za izradu 
svjedodžbi, diploma  i dopunskih isprava za bolonjske studije  

Sastavnicama su ostavljeni  standardni obrazac za imenovanja korisnika za rad s ISVU 
sustavom. Popunjeni obrazac treba poslati Sveučilišnom računalnom centru (SRCE), 
Marohnićeva 5, 10000 Zagreb, ISVU Centar potpore. 

Posebno je naglašeno  da je ovo povjerljiva funkcija i da bi ju trebalo dodjeljivati jednoj do 
dvjema osobama.  Ovu funkciju moguće je zloupotrijebiti i iz pripremljenog/izmijenjenog 
XML-a generirati diplome/svjedodžbe i dopunske isprave Vašeg visokog učilišta stoga molim 
za poseban oprez. 

Također je napomenuto da se s imenovanjem korisnika koji će izrađivati dokumente o 
završetku studija ukida to pravo dosadašnjim ISVU koordinatorima. 

 

d) Studijski programi za regulirane profesije u području Biomedicine i zdravstva 

Članovi Senata Sveučilišta u Zagrebu raspravljali su o dopisima MZOŠ-a vezanim uz 
studijske programe reguliranih profesija iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva.  
Rasprava i odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu donesene u vezi s navedenim predmetom su: 
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„Fakulteti biomedicinskog područja koji izvode studijske programe u području 
reguliranih profesija primili su dopise Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (u daljem 
tekstu: MZOŠ) od 25. siječnja 2010. godine, klasa 602-04/10-13/00003, ur.broj:533-07-10-
0001, od 10. ožujka 2010. godine, klasa 602-04/10-13/00003, ur.broj:533-07-10-0015, i 26. 
svibnja 2010. godine, klasa 602-04/10-13/00003, ur.broj:533-07-10-0030.  

Dopisi se odnose na tehničko usklađivanje u području uzajamnog priznavanja 
kvalifikacija koje je regulirano Direktivom 2005/36/EC Europskog parlamenta i Vijeća o 
priznavanju stručnih kvalifikacija. Temelje se na Evaluacijskom izvješću misije stručnjaka 
vezano uz priznavanje stručnih kvalifikacija od 7. - 10. srpnja 2008. Izvješće se odnosilo na 
sljedeća zvanja: doktori medicine, doktori dentalne medicine i magistri farmacije. 

Vijeće biomedicinskog područja na svojoj 5. sjednici od 5. veljače 2010. godine 
razmatralo je Poziv za izmjene i dopune studijskih programa u području reguliranih profesija 
donijelo je Odluku o studijskim programima u području reguliranih profesija.  

Odlukom je utvrđeno da:  

1. Svaka sastavnica biomedicinskog područja koja je dobila Poziv za izmjene i dopune 
studijskih programa u području reguliranih profesija Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa 
odgovorit će na dopis i odrediti osobu za kontakt najkasnije do 2. ožujka 2010. godine 

2. Materija je previše kompleksna te se ne mogu učiniti brze promjene samo na temelju 
općih 
zakonskih akata jer te promjene ovise i o nizu specifičnih zakona. Također je potrebno 
uskladiti i studijske programe između svih hrvatskih sveučilišta 

3. Vijeće biomedicinskog područja moli novi rok za izmjene i dopune studijskih programa uz 
obrazloženja pojedinim sastavnicama što se od njih traži na razini usklađenih zakonskih 
akata. Pitanje staža za pojedine sastavnice je kompleksno i mora se zasebno rješavati. 

4. Vijeće biomedicinskog područja zatražit će što skoriji sastanak predstavnika sastavnica 
biomedicinskog područja na koje se izmjene i dopune studijskih programa odnose s 
predstavnicima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 

Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu biomedicinskog područja koje izvode studijske programe u 
području reguliranih profesija, i to Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Medicinski fakultet i 
Stomatološki fakultet učinile su tijekom i nakon opisanog evaluacijskog postupa sljedeće: 

I.  Farmaceutsko biokemijski fakultet 

1. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (FBF) udovoljava 
odredbama svih stavaka čl. 35. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju 
inozemnih stručnih kvalifikacija. 

       2.Misija stručnjaka Europske komisije koja je boravila na FBF-u utvrdila je: „Hrvatski 
sustav ljekarni je s obzirom na standarde obrazovanja, praksu i reguliranost, na visokoj 
razini," te da je postojeći 10-semestralni program studija farmacije FBF-a ,,u potpunosti 
usklađen s Bolonjskom deklaracijom i europskim ECTS sustavom". 

3. FBF dijeli mišljenje misije stručnjaka da se u program studija farmacije, kako je to 
navedeno u Izvješću spomenute misije, uključi oko 900 sati prakse u javnoj ili bolničkoj 
ljekarni. U postojećem programu studija farmacije FBF-a izvodi se 210 sati stručne 
prakse u javnoj ljekarni. 
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      4. U travnju 2009. FBF je postigao dogovor s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi 
(MZSS) u svezi s usklađivanjem programa studija farmacije i medicinske biokemije prema 
kojem je potrebno osigurati prostor koji bi FBF-u omogućio implementaciju stručne prakse u 
preporučenom opsegu (900 sati) u studijski program. Svi dosadašnji napori FBF da se to učini 
bili su do sada neuspješni. 
        5.Dogovorene potrebne promjene moguće je realizirati samo zajedničkim 
         usklađenim aktivnostima ministarstava u čijoj je nadležnosti visoko obrazovanje 
(MZOŠ) i 
        zdravstvena djelatnost (MZSS) te FBF-a.  

 
II.  Medicinski fakultet  

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu izvodi diplomski studij medicine po jedinstvenom 
integriranom studijskom programu u trajanju od šest godina. Tijekom studija stječe se 360 
bodova ECTS, a završetkom studija stječe se zvanje doktora medicine. 

Pri koncipiranju programa poštivane su preporuke međunarodnih akademskih i liječničkih 
strukovnih udruga  o sadržaju znanja, vještina tj. kompetencija koje student medicine mora 
steći. Jezgra kurikuluma,sastavljena je u suradnji svih četiriju medicinskih fakulteta, a 
objavljena je u katalogu znanja, vještina.  

Studijski program je po svojoj strukturi tradicionalan s elementima integrirane, modulske 
nastave te po metodama podučavanja usporediv s većinom uglednih inozemnih visokih 
učilišta.  Usmjeren je prema studentu ("student centered"); od podučavanja, orijentira se 
prema učenju-studiranju. U nastavu je uključeno više problemski orijentirane nastave i e-
učenja s povećanim udjelom izbornih predmeta. Uvedene su i najsuvremenije metode 
evaluacije znanja te se priprema i objektno strukturirani klinički ispit (tzv. OSCE). Sadašnji 
studijski program omogućuje mobilnost studenata unutar hrvatskog i europskog prostora 
visokog obrazovanja.  

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu već sedmu godinu izvodi se i studij 
medicine na engleskom jeziku po šestogodišnjem studijskom programu. Studij medicine na 
engleskom jeziku, koji je jedini cjeloviti studij na engleskom jeziku u Hrvatskoj, po svojoj 
strukturi i organizaciji zadovoljava uvjete za mobilnost u okvirima bolonjskog procesa u 
Europi.  

Program sveučilišnog integriranog studija medicine na hrvatskom i engleskom jeziku 
usklađen je u potpunosti s odredbama članaka 26. i 27. Zakona o reguliranim profesijama i 
priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 124/09) te s odredbama Direktive 
2005/36/EC Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija od 7. rujna 
2005. godine, s njezinim izmjenama i dopunama.  

Prema članku 24. Direktive 2005/36/EC bazični studij medicine obuhvaća ukupno najmanje 6 
godina studija ili 5500 sati teoretske i praktične nastave u okviru sveučilišta. U članku 24. se 
spominju i znanja i vještine koje se moraju steći tijekom obrazovanja, a studijskim 
programima na hrvatskom i engleskom jeziku u potpunosti su obuhvaćene. 
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Što se tiče primjedbi i sugestija misije stručnjaka Europske komisije, Medicinski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu je u potpunosti postupio po njezinim sugestijama na način da je: 

- uveo nastavni predmet Hrvatski jezik na sve studijske godine Sveučilišnog 
integriranog studija medicine na engleskom jeziku, s pojačanom satnicom. Slijedom 
navedenih promjena omogućeno je stranim studentima da bolje savladaju hrvatski 
jezik i time se lakše snalaze u komunikaciji s bolesnicima na klinikama u kojima se 
izvodi nastava. 
 

Nadalje, misija stručnjaka je izrazila zabrinutost vezanu za promjene koje su se očekivale 
uvesti pri polaganju državne mature prema kojima bi uspjeh na državnoj maturi bio uvjet za 
upis na odgovarajući studij bez polaganja prijamnog ispita. U međuvremenu je uvjet 
polaganja državne mature i prijava za upise na visoka učilišta kroz Središnji prijamni ured 
utvrđeno odredbama Zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 
45/09). 

U Evaluacijskom izvješću se spominje i mogućnost „promjene u temeljnom obrazovanju 
liječnika (integracija liječničkog staža u šest godišnji kurikulum) i specijalističkom 
usavršavanju liječnika (promjena iz sustava specijalizacija i subspecijalizacija u sustav 
specijalizacija)“ te se savjetuje „da specijalnu pozornost valja usmjeriti prema zahtjevima 
Direktive“. Eksperti dijele zabrinutost hrvatskih partnera o smanjenju broja kandidata i 
smanjenoj popularnosti studija medicine. Preporučuju….. „akciju svih sudionika (vlada, 
sveučilište, osiguravajuće kompanije, bolnice, javnost itd). Eksperti, međutim, nisu uvjereni 
da će drastična redukcija trajanja studija riješiti problem. Štoviše, to može ugroziti kvalitetu 
edukacije i usklađivanje s EU-direktivom“.  

U Republici Hrvatskoj stažiranje doktora medicine u trajanju od jedne godine i polaganje 
državnog ispita propisani su odredbama Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (članci 130. – 137.) i 
Pravilnikom o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž. 

U zemljama Europe u pet država ne izvodi se zakonom propisani staž nakon studija, a sve 
ostale zemlje imaju propisani staž u trajanju od šest mjeseci do tri godine. Zajednička je svim 
procesima razvoja medicinske edukacije u Europi  težnja da se stažiranje strukturira te 
definiraju kompetencije i ishodi učenja. U skladu s tim u  Evaluacijskom izvješću misija 
stručnjaka nije niti preporučala uključenje staža u studij.   

S obzirom na specifičnosti, svaka država propisuje svoje uvjete za stažiranje zdravstvenih 
djelatnika na temelju preporuka nadležnih stručnih tijela pa stažiranje nije obuhvaćeno 
odredbama Direktive. Niti ostali dokumenti EU ne spominju uključivanje pripravničkog staža 
u program studija medicine. Deklaracija Asocijacije medicinskih fakulteta Europe (2009) o 
poslijediplomskoj edukaciji preporuča postojanje prijelaznog perioda između sveučilišnog 
studija i specijalističkog usavršavanja liječnika što de facto odgovara pripravničkom stažu 
liječnika. 

III.  Stomatološki fakultet 
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U Hrvatskoj je obuka i profesija stomatologa odvojena od one za doktora medicine. Stav je 
posjetitelja da je hrvatska bazična stomatološka obuka u skladu s uvjetima Direktive 
2005/36/EC. Specijalistički stomatološki studiji traju najmanje tri godine i nadgledaju ih 
specijalisti. Osigurava se da stomatolozi imaju pristup profesionalnim aktivnostima koje 
određuje Direktiva.  

Misija stručnjaka Europske komisije preporučila je da se razmotri naziv stomatološke 
akademske i profesionalne titule (doktor/doktorica stomatologije, kratica: “dr.stom.” i “dr. 
med. dent.”). Misija je naglasila da se ova akademska i profesionalna titula može pogrešno 
zamijeniti s profesionalnim titulama koje već postoje u nekim članicama Europske unije 
(“stomatologist”), gdje je ova titula specijalizacija doktora medicine. 

Stomatološki fakultet je kroz izmjenu općih akata i programa studija udovoljio traženju 
misije. 

Senat Sveučilišta u Zagrebu, na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, na sjednici 
održanoj dana 15. lipnja 2010. godine donio je sljedeću Odluku  

1. Prema izvješćima misije stručnjaka Europske komisije, studijski programi 
fakulteta biomedicinskog područja koji obrazuju stru čnjake za obavljanje reguliranih 
profesija u skladu su s Direktivom 2005/36/EC. 

Implementacija stručne prakse u preporučenom opsegu (900 sati) u program studija 
farmacije moguće je realizirati samo zajedničkim usklađenim aktivnostima 
ministarstava u čijoj je nadležnosti visoko obrazovanje (MZOŠ) i zdravstvena djelatnost 
(MZSS) te FBF-a. 

2. Preporuča se sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu koje izvode studijske programe 
u području reguliranih profesija, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa te 
Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi da se pri reviziji pripravni čkog staža definiraju 
kompetencije i ishodi učenja te struktura i metode podučavanja kao i metode provjere 
znanja. 
Sveučilište u Zagrebu podržava mišljenje stručnjaka Europske komisije da valja voditi 
računa da se sa znatnim skraćenjem trajanja edukacije reguliranih profesija u 
biomedicini ne umanje kompetencije hrvatskih stručnjaka. 

     

e) Obavijesti o polaganju državne mature 

Rektor je izvijestio članove Senata o sastanku održanom 8. lipnja 2010.  s gospodinom 
Damirom Sirovatkom, ravnateljem Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. 
Razgovarali su o suradnja Sveučilišta u Zagrebu i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje 
obrazovanja u vezi provođenja postupka državne mature. 

- Ravnatelj Nacionalnog centra zahvalio je rektoru na trudu koji su suradnici Rektorata 
uložili u organiziranje i provođenje postupka državne mature za maturante ranijih 
godina koji 2010./2011. žele upisati studij na Sveučilištu u Zagrebu. Doista je uložen 
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veliki napor da se tako veliki broj prijavljenih maturanata rasporedi i testira. 
Zahvaljuje i dekanima sastavnica koji su ustupili prostor i suradnike. 

- Provođenje postupka državne mature u jesenskom i zimskom roku 2010. preuzet će za 
maturante iz prethodne točke Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje. 

- Za 2010. godinu napravljen je novim kalendar održavanja državne mature: započet će 
23. svibnja 2011., a u tijeku ljeta 2010. planirana je promjena Pravilnika o provođenju 
državne mature. Ako dođe do planirane promjene i ako će trebati korigirati rokove 
održavanja državne mature u 2011. to se može učiniti u jesen. 

- Uprava Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišno povjerenstvo za provođenje državne 
mature i ravnateljstvo Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje održat će sljedeći 
sastanak između 10. i 15. srpnja 2010. radi daljnjih dogovora oko korekcije i 
unapređenja sustava provođenja državne mature. 

 

6) a)Izvješće o radu prorektorice prof. dr. sc. Melite Kovačević kao obnašateljice 
dužnosti dekana Ekonomskog fakulteta u periodu od 20. siječnja 2010. do 31. svibnja 
2010. 

Prorektorica M. Kovačević ukratko je članove Senata upoznala sa sadržajem pisanog Izvješća 
o radu  kao obnašateljica dužnosti dekana Ekonomskog fakulteta u periodu od 20. siječnja 
2010. do 31. svibnja 2010., koje su dobili u materijalima za sjednicu. U prvom dijelu izvješća 
iznijela je činjenične i brojčane pokazatelje rada u navedenom periodu, a zatim dala analizi i 
osvrt u odnosu na nastavu i studente, znanost, stručni rad, poslovanje i ustroj i administrativnu 
podršku. (Izvješće čini sastavni dio zapisnika). U zaključnom osvrtu prorektorica je istakla da 
na čelu s novoizabranim dekanom prof. dr. sc. Tonćijem Lazibatom, Fakultet ulazi u novo 
razdoblje u kojem se mora suočiti s mnogim poteškoćama koje treba sustavno rješavati; 
Fakultet nedvojbeno ima svoje jake strane i može identificirati svoje prednosti i kvalitetu, a 
uporište može tražiti kako u nastavnicima tako i u kvalitetnim studentima. Međutim, ne smije 
se dovesti u situaciju da previđa nedostatke i da umanjuje njihov značaj. Dekan i njegov 
prodekanski tim pred ozbiljnom su, zahtjevnom zadaćom.   

Svima koji su joj na Ekonomskom fakultetu pomagali i dali potporu u radu zahvalila je na 
suradnji. 

 b) Izvješće Povjerenstva za analizu položenih ispita i stečenih ECTS bodova u Centru 
„Međunarodna ljetna škola“ Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

Prorektorica Ljiljana Pinter podsjetila je članove Senata da je Povjerenstvo za analizu 
položenih ispita i stečenih ECTS bodova u Centru“Međunarodna ljetna škola“ Ekonomskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovano temeljem zahtjeva iz Mišljenja o provedenom 
upravnom nadzoru MZOŠ nad Ekonomskim fakultetom. Zadaća Povjerenstva je bila provesti 
sustavnu analizu položenih ispita i stečenih ECTS bodova  U MLJŠ Ekonomskog fakulteta 
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koji su priznati za potrebe ispunjavanja studentskih obveza iz studijskog programa i 
izvedbenog plana nastave te ocijeniti njihovu sukladnost s općim aktima Sveučilišta, 
Fakulteta i Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Predsjednik 
Povjerenstva prof. dr. sc. Damir Markučić podnio je izvješće o radu Povjerenstva te u 
zaključnom dijelu istaknuo: 

Slijedom provedene sustavne analize položenih ispita i stečenih bodova prema ECTS-u u 
Centru „Međunarodna ljetna škola" EF-a i ocjene njihova priznavanja za potrebe ispunjavanja 
redovitih studentskih obveza iz studijskog programa i izvedbenog plana nastave, Povjerenstvo 
je dalo sustavan pregled s jasnim zadaćama prema kojima nadležna tijela EF-a trebaju 
provesti postupke o priznavanju, odnosno nepriznavanju bodova prema ECTS-u, studentima 
polaznicima MLjŠ-EF koristeći sve materijale koji su od strane MLjŠ-EF stavljeni na 
raspolaganje Povjerenstvu. U sklopu tog postupka potrebno je dodatno zatražiti analize i 
očitovanja nastavnika koji su predavali na MLjŠ-EF i imali značajnu razliku u prolaznosti u 
odnosu na redovitu nastavu.  

Povjerenstvo za analizu položenih ispita i stečenih ECTS bodova u Centru „Međunarodna 
ljetna škola“ Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže Rektoru sljedeće: 

Zadužiti Povjerenstvo za kvalitetu EF-a da prati cjelokupan postupak priznavanja, odnosno 
nepriznavanja bodova prema ECTS-u studentima polaznicima MLjš-EF, te po završetku 
postupka, koji može trajati do početka akademske godine 2010./2011., da izvijesti Fakultetsko 
vijeće EF-a, a Dekana obvezati da podnese cjelovito izvješće Rektoru i Senatu Sveučilišta u 
Zagrebu.  

Od Etičkog povjerenstva EF-a zatražiti da u slučajevima u kojima je to potrebno provede 
odgovarajući postupak utvrđivanja povrede osnovnih principa etičkog ponašanja svih 
sudionika sveučilišne zajednice koji su bili involvirani u MLjŠ-EF od začetne ideje, 
osnivanja, izvedbe kao i samih korisnika. Posebno je potrebno uzeti u obzir Ocjenu 
sukladnosti rada i djelovanja MLjŠ-EF Sveučilišta u Zagrebu s Etičkim kodeksom Sveučilišta 
u Zagrebu koju je 15. travnja dalo Ad hoc Etičko povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu 
osnovano temeljem Rektorove odluke od 18. ožujka 2010.  

 

c) Izvješće Ad hoc Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za ocjenu sukladnosti 
rada i djelovanja međunarodne ljetne škole Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu s Etičkim kodeksom Sveučilišta u Zagrebu  

Prorektorica Ksenija Turković upoznala je članove Senata sa zaključcima Ad hoc Etičkog 
povjerenstva vezane uz ocjenu sukladnosti rada i djelovanja MLJŠ Ekonomskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu s Etičkim kodeksom Sveučilišta u Zagrebu. Povjerenstvo je zaključilo: 

rad i djelovanje Međunarodne ljetne škole Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u cjelini 
su protivni duhu i nizu odredbi Etičkoga kodeksa Sveučilišta u Zagrebu, a posebice: 
 
a) članku 7, stavak 2, jer je dio nastavnica i nastavnika Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, angažiranih u radu Međunarodne ljetne škole Ekonomskoga fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, svoje akademske obveze, a ponajprije objektivnost u ocjenjivanju 
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doveo u funkciju financijskih interesa, što se, među ostalim, pokazuje usporedbom 
prolaznosti na ispitima iz istih predmeta (i najčešće kod istih ispitivača/ispitivačica) u 
redovitim rokovima s prolaznošću na ispitima u okviru Međunarodne ljetne škole 
Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 

b) članku 9, stavak 1 (obrazloženje identično onome pod točkom a); 
c) članku 10, stavak 1, jer je omogućeno - uz dodatno plaćanje - stjecanje ECTS bodova za 

ispite propisane redovnim programom, a u okviru programa za koji ne postoji dopusnica 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa; 

d) članku 11, stavak 1, jer je struktura i organizacija Međunarodne ljetne škole 
Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu omogućavala diskriminaciju studentica i 
studenata na osnovi imovinskoga stanja; 

e) članku 14, stavci D, G, H, K, jer su studenti polagali ispite - koji su suprotno odredbama 
sveučilišnoga Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima izravno 
upisivani u indeks - izvan okvira predviđenoga programom redovite nastave, i jer je 
studentima i studenticama koji su studij bili upisali prema prijebolonjskome programu 
dopušteno upisivanje na Međunarodnu ljetnu školu Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, te zato što je dodatno plaćanje bilo uvjetom za sam pristup ovim ispitima; 

f) članku 23, stavci 1 i 2, jer ustanovljena razlika u stupnju prolaznosti na ispitima u okviru 
Međunarodne ljetne škole Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u odnosu na 
redovite ispite predstavlja jasan znak odsutnosti transparentnoga djelovanja u okviru 
sveučilišne sastavnice.  

 

U diskusiji nakon podnesena oba izvješća, u kojoj su sudjelovali T. Lazibat, A. Hamzić, Ž. 
Potočnjak, T. Hunjak, B. Grgin i Lj. Pinter istaknuto je kako se još uvijek provjerava puno 
činjenica vezanih uz MLJŠ Ekonomskog fakulteta, razmatraju se i nadalje pitanja pojedinačne 
odgovornosti, izražena je zahvalnost  i prorektorici Meliti Kovačević i svima ostalima koji su 
radili na rješavanju ovih pitanja oko MLJŠ i Ekonomskog fakulteta čime je Sveučilište u 
Zagrebu dokazalo da ima mehanizme da riješi svoje probleme. 

Izvješća iz točke b) i c) ove točke dnevnog reda Senat je jednoglasno prihvatio.  

 

7) Poslijediplomski studiji 

a) Prorektorica za znanost i tehnologiju prof. dr. sc. Melita Kovačević upoznala je članove 
Senata s prijedlogom Radne skupine za prihvaćanje novih nastavnih planova i programa 
poslijediplomskih specijalističkih studija Sveučilišta u Zagrebu. Na osnovi provedenog 
postupka prihvaćanja programa poslijediplomskih specijalističkih 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 nastavnog plana i programa sljedećih poslijediplomskih specijalističkih studija 
Sveučilišta u Zagrebu: 

1.    Poslovno upravljanje u agrobiznisu - MBA, Agronomski fakultet 
 
2.    Klinička farmacija, Farmaceutsko-biokemijski fakultet. 
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Senat je jednoglasno donio odluku o prihvaćanju novih nastavnih planova i programa 
poslijediplomskih specijalističkih studija Sveučilišta u Zagrebu. 
 
  
b) Prorektorica za znanost i tehnologiju prof. dr. sc. Melita Kovačević upoznala je članove 
Senata s prijedlogom Vijeća umjetničkog područja za prihvaćanje novog nastavnog plana i 
programa poslijediplomskog specijalističkog umjetničkog studija za izvođače Muzičke 
akademije Sveučilišta u Zagrebu 
Vijeće umjetničkog područja na sjednici održanoj 18. svibnja 2010. raspravljalo je o 
programu poslijediplomskog specijalističkog umjetničkog studija za izvođače Muzičke 
akademije Sveučilišta u Zagrebu. Nakon provedene recenzije programa i na osnovi pozitivnih 
izvješća recenzenata, Vijeće predlaže Senatu da donese odluku o prihvaćanju ovog 
poslijediplomskog specijalističkog umjetničkog studija. 
Senat je jednoglasno donio odluku o prihvaćanje novog nastavnog plana i programa 
poslijediplomskog specijalističkog umjetničkog studija za izvođače Muzičke akademije 
Sveučilišta u Zagrebu 
 
  

8) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

O prijedlozima Radne skupine za poslijediplomske programe i doktorske teme izvijestila je 
prorektorica za znanost i tehnologiju prof. dr. sc. Melita Kovačević. Senat je potom 
jednoglasno donio odluku o odobravanu  pokretanja postupaka stjecanja doktorata znanosti 
slijedećim kandidatima: 

Izvan doktorskog studija 

1.mr. sc. Biserka Getaldić-Švarc, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 

tema: Povezanost svojstava trombocita i koncentracije trombocitnog serotonina 

2. mr. sc. Ana Kulić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Uloga i značenje telomeraze u raku dojke  

3. mr. sc. Sanja Pleština, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Učestalost, obilježja i liječenje kronične maligne boli u bolesnika s karcinomom pluća 
ne-malih stanica 

4. mr. sc. Vesna Stepanić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Kliničko značenje određivanja limfnog čvora čuvara u početnom stadiju raka stidnice 

5. mr. sc. Tatjana Šimurina, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Model predviđanja povraćanja nakon opće anestezije pri laparoskopskim ginekološkim 
zahvatima 

6. mr. sc. Alek Popović, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Prognostička vrijednost izraženosti sindekana-1 i sindekana-2 u adenokarcinomu 
prostate 

7. mr. sc. Karmela Altabas, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 
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tema: Usporedba farmakokinetike i podnošljivosti anagrelida u zdravih ispitanika i ispitanika 
s težim oštećenjem bubrega 

8. mr. sc. Marina Krpan , Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

tema: Fizikalno-kemijske i senzorske značajke te njihov utjecaj na profil okusa majčinog 
mlijeka i hrane za dojenčad 

9. mr. sc. Dragutin Pukec, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

promjena naslova tema: Utjecaj procesnih parametara pri zamrzavanju goveđeg mišića 
(Longisimmus dorsi) na promjenu teksture i boje 

10. mr. sc. Jerko Markovina, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 

tema: Dinamički pristup mjerenju potrošačkih korisnosti za prehrambene proizvode 

11. mr. sc. Mladen Krušelj, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 

tema: Utjecaj vremenskih i proizvodnih uvjeta na kakvoću bagremova meda s područja 
Krapinsko-zagorske županije 

12. mr. sc. Dubravka Dujmović Purgar, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 

tema: Morfološka i molekularna raznolikost lokalnih populacija crvene djeteline (Trifolium 
pratense L.) u odnosu na ekogeografske karakteristike staništa 

13. mr. sc. Ivana Vitasović Kosić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 

tema: Travnjaci reda Scorzonero-Chrysopogonetalia na Ćićariji: flora, vegetacija i krmna 
vrijednost 

14. mr. sc. Ankica Budimir, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 

tema: Genetsko poboljšanje agronomskih svojstava hrvatskih kultivara duhana tipa virginia 
(flue-cured) 

15. mr. sc. Gabrijel Horvat, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski  fakultet, 

tema: Sukcesija vegetacije nakon sječe kultura četinjača na Kalniku 

16.mr. sc. Tanja Trošić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Geografski aspekt dnevne obalne cirkulacije zraka na izabranim postajama u Dalmaciji 

17. mr. sc. Zorica Marušić Ištuk, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički 
fakultet, 

tema: Priprava novih 2-imino-supstituiranih-1,3-oksazolidina kondenziranih na makrolidni 
skelet 

U okviru doktorskog studija 

1.Arijana Meštrovi ć, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, 

tema: Razvoj i evaluacija znanstvenih i stručnih kompetencija u pružanju ljekarničke skrbi 

2. Koraljka Lackovi ć, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, 

tema: Kritični čimbenici stabilnosti azelatne kiseline 

3. Sandra Oslaković, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, 

tema: Utjecaj oralne kontracepcije na čimbenike zgrušavanja i fibrinolize 

4. Iva Ujdur , Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, 
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tema: (Trans)dermalna raspoloživost fitoestrogena 

5. Lucija Žuvela, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, 

tema: Razvoj biorelevantne metode ispitivanja in vitro oslobađanja metaksalona iz tableta 
trenutnog oslobađanja 

6. Irena Juki ć, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, 

tema: Učestalost genotipova ABO krvnih grupa u oboljelih od tromboembolija u Hrvatskoj 

7. Ivana Perković, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, 

tema: Sinteza, karakterizacija i biološko djelovanje karbamidnih, semikarbazidnih, 
karbazidnih i esterskih derivata aminokiselina i nesteroidnih protuupalnih lijekova 

8. Matija Kropek , Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, 

tema: Kemijska karakterizacija i biološki učinci polifenola iz vina 

9. Marjana Dürrigl , Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, 

tema: Priprava čvrstih disperzija za kontrolirano oslobađanje lijeka metodom sušenja 
raspršivanjem 

10. Srećko Marušić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Utjecaj farmakoterapijskog savjetovanja bolesnika na učestalost hospitalizacije i hitnih 
pregleda 

11. Miroslav Mayer , Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Model praćenja sustavnog eritemskog lupusa analizom bolničkog morbiditeta te 
specifičnog mortaliteta mapiranjem 

12. Morena Mili ć, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Usporedba dvaju lokalnih anestetika s obzirom na tijek i rani postoperacijski oporavak 
u operacija usnice ili nepca 

13. Ljubica Odak , Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Kliničke i biološke osobitosti rijetkih genetskih sindroma u europskoj populaciji 

14. Ivana Sabolić Pipinić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Međudjelovanje genskog polimorfizma filagrina i načina života kod atopijskih bolesti u 
mladoj odrasloj populaciji 

15. Venija Cerovečki Nekić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Uspješnost liječenja ovisnika o opijatima zamjenskom terapijom metadonom u 
obiteljskoj medicini u Hrvatskoj 

16. Ante Cvitkovi ć, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Međudjelovanje dijagnostičkih biljega endemske nefropatije 

17. Josip Glavić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Frankov znak kao čimbenik rizika cerebrovaskularne bolesti 

18. Darko Kranj čec, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Sastavnice metaboličkog sindroma kao nezavisni čimbenici rizika u bolesnika s 
akutnim koronarnim sindromom 

19. Kristian Kunjko , Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Učinak pentadekapeptida BPC 157 u transekciji fleksornih mišića podlaktice u štakora 
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20. Vedrana Škerk, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Povezanost ventrikulske tahikardije i endotelne disfunkcije u bolesnika s koronarnom 
bolešću 

21. Krešimir Štambuk , Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Utjecaj produžene primjene enoksparina na incidenciju ishemijskih komplikacija i 
krvarenja u bolesnika nakon ugradnje koronarnog stenta 

22. Andrea Šimić Klari ć, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Povezanost dinamike rasta opsega glave i neurorazvojnih poremećaja u predškolske 
djece rođene nakon intrauterinog zastoja rasta 

23. Krešimir Marti ć, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Uloga omjera volumena tumora i volumena dojke u predviđanju širenja tumora u 
pazušne limfne čvorove, kod duktalnog invazivnog karcinoma stadija T1c 

25. Ana Katušić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Učinak zvučnih vibracija frekvencije 40Hz na spastičnost i motoričke funkcije u djece s 
cerebralnom paralizom 

26. Ivan Gunjača, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Profilaksa spontanog bakterijskog peritonitisa u hospitaliziranih bolesnika s 
dekompenziranom cirozom jetre 

27. Mislav Čavka, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Radiološka obrada mumificiranih ostataka iz egipatske zbirke Arheološkog muzeja u 
Zagrebu 

28. Ivan Puhar, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 

tema: Povezanost agresivnog i kroničnog parodontitisa sa stupnjem uznapredovalosti 
aterosklerotskih promjena karotidnih arterija 

29. Ana Kovak Mufi ć, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 

tema: Povezanost čimbenika upale i kliničke slike u bolesnika sa shizofrenijom, depresivnim 
ili bipolarnim poremećajem 

30. mr. sc. Ariana Žuvela, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 

tema: Povezanost socioloških i opće-zdravstvenih čimbenika s bruksizmom kod pripadnika 
Hrvatske ratne mornarice 

31. Anja Baraba, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 

tema: Usporedba učinkovitosti Erbium-itrij-aluminij-garnet laserske zrake i dentalnog svrdla 
za uklanjanje dentina 

32. Maja Žagar, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 

tema: Procjena subjektivne i objektivne percepcije izgleda gornjih prednjih zubi 

33. Emil Gjur čević, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 

tema: Povezanost deformacija kralježnice s histološkim i histokemijskim promjenama u 
aksijalnom mišićju šarana (Cyprinus carpio L.) 

34. Ana Kropek , Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, 

tema: Biološki učinci flavonoida u uvjetima in vitro 

35. Ivana Rumbak, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
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tema: Utjecaj razine homocisteina i određenih vitamina B skupine na mineralnu gustoću kosti 
i biokemijske pokazatelje koštane pregradnje u žena 

36. Andreja Leboš Pavunc, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

tema: Fenotipska i genotipska karakterizacija sojeva bakterija mliječne kiseline u svrhu 
proizvodnje probiotika i funkcionalnih starter kultura 

37. Iris Dub čić Radić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 

tema: Biokemijski sastav prirodne populacije kućice Chamelea gallina (Linneaus, 1785) na 
ušću Neretve 

38. Barbara Viljeti ć, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Raznolikost kompleksnih gangliozida u mozgu riba zrakoperki 

39. Ivan Pristaš, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Utjecaj stresa na pojavnost rizika kardiovaskularnih bolesti u sudionika rata 

40. Nina Popović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Struktura i dinamika populacija vodozemaca područja Draganićkog luga 

41. Marija Ma ćešić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Glikozilacija imunoglobulina kod djece s atopijom 

42. Željka Žigovečki Gobac, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Kristalokemijska svojstva romboedrijskih karbonata iz rudnika Stari Trg, Trepča, 
Kosovo 

43. Irena Dokli , Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Asimetrična sinteza N-zaštićenih aziridina 

44. Dubravka Gembarovski, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Strukturna karakterizacija makrolida i njihovih derivata spektrometrijom masa 

45. Zorka Knežević, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Optimizacija multirezidualne metode za određivanje pesticida u hrani vezanim 
sustavom plinska kromatografija-spektrometrija masa 

46. Martin Lon čarić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Optička i strukturna svojstva ultratankih slojeva plemenitih metala 

47. Karlo Wittine , Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Novi spojevi iz reda 1,2,4-triazolnih i pirimidinskih derivata L-askorbinske kiseline: 
sinteza, antivirusna i citostatska ispitivanja 

48. Igor Picek, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Priprava , karakterizacija i reaktivnost biološki aktivnih oksimskih i karbonilnih 
derivata piridinijevog kationa i njihovih pentacijanoferat(II)-kompleksa 
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49. Igor Stuparević, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Identifikacija i uloga proteina stanične stijenke kvasca Saccharomyces cerevisiae 
izoliranih alkalnom ekstrakcijom 

49. Anita Memišević, Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij Jezik i 
kognitivna neuroznanost 

tema:Hrvatski prefigirani glagoli kretanja i njihov utjecaj na obradu engleskih glagola 
kretanja i prijedloga u hrvatsko-engleskih dvojezičnih govornika (Croatian Prefixed 
Prepositions in Croatian-English bilingual Speakers) 

50. Ana Havelka Meštrović, Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij 
Jezik i kognitivna neuroznanost 

tema: Kognitivne funkcije u osoba s ratnim posttraumatskim stresnim poremećajem 
(Cognitive functions in combat veterans with posttraumatic stress disorder) 

  

9) Sveučilišno-nastavna literatura 

Na prijedlog Povjerenstva za sveučilišno – nastavnu literature sa 16. sjednice, održane 4. 
svibanj 2010. godine, o kojem je izvijestila prorektorica za znanost i tehnologiju prof. dr. sc. 
Melita Kovačević, Senat je jednoglasno donio odluku o odobravanju naslova:  

Melankolija, sveučilišni udžbenik, autor: Frane Paro. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu 
Akademija likovnih umjetnosti. Recenzenti: prof. dr. sc. Marcel Bačić, Sveučilište u Zagrebu 
Akademija likovnih umjetnosti, dr. sc. Milan Pelc, ravnatelj Instituta za povijest umjetnosti i 
prof. dr. sc. Ive Šimat Banov, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu. 
 
Nevidljiva tipografija , sveučilišni udžbenik, autor: Frane Paro. Predlagatelj je Sveučilište u 
Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti. Recenzenti: prof. dr. sc. Marcel Bačić, Sveučilište u 
Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, prof. dr. sc. Zdravko Tišljar, Sveučilište u Zagrebu 
Akademija likovnih umjetnosti, prof. dr. sc. Mate Jurković, Sveučilište u Zagrebu Grafički 
fakultet i akademik Josip Bratulić. 
 
Didaktika i kurikulum , sveučilišni udžbenik, autori: doc. dr. sc. Mijo Cindrić, doc. dr. sc. 
Dubravka Miljković i prof. dr. sc. Vladimir Strugar. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu 
Učiteljski fakultet. Recenzenti: prof. dr. sc. Milan Matijević, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski 
fakultet, prof. dr. sc. Vladimir Jurić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet I prof. dr. sc. 
Anđelka Peko, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Osijeku. 
 
Atletika hodanja i tr čanja: priručnik za praćenje sveučilišne nastave, sveučilišni priručnik, 
autorica: doc. dr. sc. Vesna Babić. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet. 
Recenzenti: prof. dr. sc. Emil Hofman, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet i dr. sc. 
Viktor Šnajder, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, profesor u mirovini. 
 
Minimally Invasive Head and Neck Surgery, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. 
Drago Prgomet, J.A. Werner, Marc Remacle i suradnici. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu 
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Medicinski fakultet. Recenzenti: prof. dr. sc. Livije Kalogjera, Sveučilište u Zagrebu 
Stomatološki fakultet, prof. dr. sc. Vladimir Katić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet i 
prof. dr. sc. Mišo Virag, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet. 
 
Kazalište u svom okruženju I. i II., sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Darko Lukić. 
Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti. Recenzenti: prof. dr. sc. 
Boris Senker Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, prof. dr. sc. Sibila Petlevski, 
Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti i prof. dr. sc. Zlatan Gelb, Sveučilište u 
Zagrebu Akademija dramske umjetnosti. 
 
Harpers Illustrated Biochemistry, sveučilišni udžbenik, urednice prijevoda: prof. dr. sc. 
Jasna Lovrić i prof. dr. sc. Jadranka Sertić. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Medicinski 
fakultet. Recenzenti: prof. dr. sc. Karmela Barišić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-
biokemijski fakultet, prof. dr. sc. Boris Mildner, Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovnomatematički fakultet i prof. dr. sc. Goran Šimić, Sveučilište u Zagrebu 
Medicinski fakultet. 

 

10) Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu 

Prof.dr.sc. Ksenija Turković, prorektorica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju 
izvijestila je članove Senata o novostima u međunarodnoj suradnji između sjednica Senata: 

- objavljeni su rezultati natječaja za sudjelovanje u programu Erasmus za studente  - 
studijski boravak  tj. rang lista studenata izabranih za financijsku potporu. 

- ostale novosti nalaze se novom broju Akademskog glasnika kojeg su članovi Senata 
dobili na stol, 

- održana je sjednica Odbora za međunarodnu suradnju na kojoj je donesena odluka o 
raspodjeli financijskih sredstava za međunarodnu suradnju za period I. – V. mjesec 
2010. Na sjednici Odbora također su rješavani upiti pojedinih sastavnica pa će uskoro 
dobiti odgovore (FOI,FF). 

- u Rektoratu se trenutačno izrađuju novi programi poslijediplomskog  specijalističkog 
studija: 1) Evropski studiji, 2) Upravljanje krizama – popis prijedloga kolegija poslan 
je svim sastavnicama s molbom da se uključe u studij ako je to u okviru predloženih 
kolegija i tema.   

 

11) Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja  

Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja održane 1. lipnja 2010. podnio je prof. dr. sc. 
Vlatko Cvrtila, zamjenik predsjednice Odbora. Odbor je raspravljao o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij  za koje preporuča Senatu da ih prihvati te 
dao dva pravna tumačenja: 
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1) Nakon što je Sveučilište primilo Nalaz i mišljenje upravnog nadzora Ministarstva na 
Ekonomskom fakultetu, Senatu je upućeno više općih akata sastavnica na koja bi Odbor 
trebao, prije suglasnosti Senata, dati prethodno mišljenje.  

Odbor je razmatrao Nalaz i mišljenje na temelju provedenog upravnog nadzora na 
Ekonomskom fakultetu - posljednje poglavlje na 12. stranici u kojem se MZOŠ poziva na čl. 
38. st. 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu. Citirani stavak glasi: „Senat Sveučilišta daje na osnovi 
mišljenja Odbora za statutarna pitanja suglasnost na statute odnosno pravilnike sastavnica koji 
bez te suglasnosti ne mogu stupiti na pravnu snagu. Statuti odnosno opći akti sastavnica ne 
smiju biti u suprotnosti s ovim Statutom“. Pod „suglasnost na statute odnosno pravilnike 
sastavnica“ ovdje se nije mislilo na sve pravilnike sastavnice nego na činjenicu da Sveučilište 
ima sastavnice koje kao temeljni akt nemaju statut nego pravilnik tj. opći akt koji je po svom 
značaju i funkciji izjednačen sa statutom (npr. Hrvatski studiji kao sveučilišni centar, te još 
neke sastavnice koje nisu znanstveno-nastavne ili umjetničko-nastavne). Izraz “statute 
odnosno pravilnike sastavnica“ treba  čitati kao „ili“.   

Osim toga, u čl. 21. st. 1. t. 14. se navodi da Senat „na temelju prethodnog mišljenja Odbora 
za statutarna pitanja daje suglasnost na statute sastavnica“. Ovdje se, dakle, ne navode 
pravilnici (za Hrvatske studije se takva suglasnost podrazumijeva jer HS nisu pravna osoba). 
Statuti sastavnica moraju dobiti suglasnost Senata. To je nedvojbeno, kao i to da svi pravilnici 
i opći akti sastavnica moraju biti u skladu sa njihovim statutima.  

Odbor će i nadalje davati prethodno mišljenje Senatu za one pravilnike za koje je to izrijekom 
određeno odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu. 

Odbor će napraviti analizu Statuta Sveučilišta i upozoriti rektora  na odredbe Statuta koje bi s 
obzirom da dosadašnje dvojbe u primjeni trebalo  izmijeniti i dopuniti. 

 

2) U kontekstu članka 18. Poslovnika o radu Odbora za statutarna pitanja ( Sadržaj zahtjeva 
za davanje mišljenja u pripremi općih akata) Odbor podsjeća da je nužno zahtjevu za davanje 
mišljenja priložiti tekst prijedloga općeg akta, s obrazloženjem, tekst odredbi važećeg općeg 
akta koje se mijenjaju, odnosno dopunjuju, ako se predlaže izmjena ili dopuna općeg akta. Uz 
prijedlog općeg akta ovlaštena osoba može dostaviti i odgovarajuću dokumentaciju, posebice 
stručna mišljenja, ugovore i druge akte kojima obrazlaže svoj zahtjev. Predlagatelji općeg 
akta dužni su dostaviti prijedlog općeg akta jezično pregledan, odnosno ispravljen. 

Odbor će posebno zatražiti prisutnost izvjestitelja sjednici kada se raspravlja o prijedlogu 
akta, ako smatra da je to potrebno. Svi prijedlozi općih akata za koje je povedena javna 
rasprava dostavljaju se Odboru nakon provedene  javne rasprave s naznakom rezultata javne 
rasprave.  

 
12)  Izmjene i dopune Pravilnika o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij 
Pravilnik o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij donesen je 2008. godine i   2009. godine prvi 
puta su dodijeljene nagrade na Sveučilištu u Zagrebu. Tijekom natječajnog postupka uočene 
se neke poteškoće tehničke naravi u provedbi Pravilnika pa je Povjerenstvo predložilo 
izmjene i dopune istih. Odbor za statutarna pitanja, kao što je vidljivo u prethodnoj točki 
dnevnog reda dao je suglasnost na predložene izmjene i dopune Pravilnika i predložio Senatu 
da ih prihvati. 
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Senat je jednoglasno donio odluku o prihvaćanju izmjena i dopuna Pravilnika o dodjeli 
nagrade za najbolji e-kolegij. 

 

13)  Imenovanje Odbora za doktorske programe Sveučilišta u Zagrebu 

Prorektorica za znanost i tehnologiju prof. dr. sc. Melita Kovačević predložila je da se u  
Odbor za doktorske programe Sveučilišta u Zagrebu imenuju: 
 
1. prof. dr. sc. Neven Budak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
2. prof. dr. sc. Lovorka Galetić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
3. prof. Stjepan Gračan, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 
4. prof. dr. sc. Zdravko Lacković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
5. prof. dr. sc. Ignac Lovrek, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 
Zagrebu   
6. prof. dr. sc. Marko Petrak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu  
7. prof. dr. sc. Vesna Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu 
8. prof. dr. sc. Hrvoje Turkulin, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
9. prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu 
te znanstveni novaci 
10. Ksenija Grubišić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
11. dr. sc. Jasenka Gudelj, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
12. dr. sc. Nenad Malenica, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  
 
Zadaće Odbora su davanje prethodne procjene o ispunjavanju uvjeta za osnivanje i izvođenje 
doktorskih studija i doktorskih škola na Sveučilištu u Zagrebu.  
Za koordinatoricu Odbora određuje se prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost 
i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu.  
 
Senat je jednoglasno donio Odluku o imenovanju Odbora za doktorske programe Sveučilišta 
u Zagrebu. 
 

 

14)  Davanje suglasnosti na program pristupnika za dekana  Akademije likovnih 
umjetnosti 

Rektor je izvijestio članove Senata o pristiglom programu pristupnika za dekana Akademije 
likovnih umjetnosti izv. profesora Dalibora Jelavića na koje Senat daje suglasnost. 
Senat je jednoglasno dao suglasnost na program pristupnika za dekana Akademije likovnih 
umjetnosti izv. profesora Dalibora Jelavića. 
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15) Potraživanje novčanih sredstava Sveučilišta u Zagrebu od Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa 

Prof. dr. sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje upoznao je članove Senata sa sadržajem 
tabela koje su dobili u materijalu za sjednicu u kojoj su navedena potraživanja Sveučilišta u 
Zagrebu iz Državnog proračuna tj. od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 

- za božićnice (u periodu od 2001. do 2010.) potraživanja Sveučilišta iznose  26. 
124.107.56 kn 

- za naknade za otežane uvjete rada potraživanje Sveučilišta iznosi (zaprimljene tužbe + 
pravomoćne presude) cca 6.500.000,00 kn 

- za vanjsku suradnju u zimskom semestru akademske godine 2009./2010. potraživanje 
Sveučilišta iznosi 17.700.000,00 kn i  

- za participacije školarina za diplomski i integrirani studij akademske godine 
2009./2010. potraživanje Sveučilišta iznosi 25.710.294,80 kn 

           što čini ukupni iznos od cca 76.000.000,00 kuna.  

Prema posljednjim informacijama sredstva za vanjsku suradnju neće biti skoro isplaćena pa 
dekani umjetničkih akademija dovode u pitanje početak nastave u akademskoj godini 
2010./2011. jer vanjski suradnici odbijaju suradnju bez naknade. Također je stigla preporuka s 
MZOŠ da obustavimo zapošljavanje, osim tamo gdje je nužno zbog održavanja nastave, a 
MZOŠ s velikim upitnikom prima naše podatke o opterećenju nastavnika i vraća nam ih na 
doradu. 

U diskusiji u kojoj su sudjelovali M. Janjanin, N. Sarapa, M. Juračić, T. Hunjak, E. Midžić, 
M. KLarica, V. Šimović, V. Garašić, D. Romić, I. Kostović, D. Ježek, Ž. Potočnjak i B. Grgin 
istaknuto je da bi sastavnice morale napraviti reviziju odluke o naknadi za otežane uvjete rada 
jer se sada, kada stižu tužbe, čini da se procjena štetnosti radila olako; u tablice potraživanja 
Sveučilišta trebalo bi navesti i dodatna sredstva koje je dogovorilo MZOŠ  s Medicinskim 
fakultetom radi povećane upisne kvote; Sveučilište mora uputiti MZOŠ-u oštar prosvjed zbog 
neplaćanja vanjske suradnje. 

Jednoglasno je potom utvrđeno da se od Ministarstva traži pisano očitovanje kada će 
podmiriti dugove uz taksativno navođenje dinamike izvršenja po stavkama, a da potpisivanje 
Ugovora o financiranju (iz točke 5. ovog dnevnog reda) uvjetujemo uz dostavljanje 
očitovanja. U momentu kada MZOŠ preuzima novu obvezu od cca 40.000.000,00 kuna za 
očekivati je da će nam odgovoriti kada će vratiti sredstva, jer su fakulteti za određene iznose 
već tuženi. 

16) Dopuna odluke o uvođenju IPISVU-a na Sveučilište u Zagrebu 

Prof. dr. sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje izvijestio je članove Senata da je projektni 
zadatak IPISVU-SuZG sustava, u drugoj fazi bilo nužno dopuniti zbog razloga objektivne 
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naravi, a i zbog razloga ugovorenih funkcionalnih i financijskih okvira. U skladu s dopunom 
projektnog zadataka nužno je dopuniti i Odluku Senata o uvođenju IPISVU-a na Sveučilište u 
Zagrebu. Dopunu odluke razmatrao je i podržao Rektorski kolegij u širem sastavu na sjednici 
održanoj 7. lipnja 2010., a dopuna Odluke glasi: 

Sveučilište u Zagrebu proširuje IPISVU-SuZG sustav u skladu s Dopunom projektnog 
zadatka. 
Proširenje sustava obuhvaća uspostavljanje centralne kadrovske evidencije na nivou 
Sveučilišta u Zagrebu s podacima o svim zaposlenicima bez obzira na izvor financiranja, 
objedinjenu obradu i izvještavanje za sve sastavnice Sveučilišta uZagrebu o rashodima bruto 
plaća i materijalnih troškova iz proračunskih sredstava što uključuje evidenciju tekućeg i 
investicijskog održavanja, izvještavanje o 
vlastitim prihodima i rashodima iz vlastitih prihoda te studentima, izgradnju i implementaciju 
integriranog poslovno-informacijskog sustava Rektorata. Implementacija projekta uključuje 
troškove licenciranja i edukacije zaposlenika. 
 
Senat je jednoglasno prihvatio dopunu odluke o uvođenju IPISVU-a na Sveučilištu u Zagrebu. 
 
 

17) Izbor članova Sveučilišnog savjeta iz redova nastavnika Sveučilišta u Zagrebu  

Rektor je izvijestio članove Senata da je Sveučilišnom savjetu istekao četverogodišnji mandat 
te da je potrebno imenovati novi saziv istog. Uz predstavnike, koje u Sveučilišno vijeće 
imenuje Hrvatski Sabor, Hrvatska gospodarska komora, Grad Zagreb i Grad Varaždin, čini ga 
i pet sveučilišnih profesora u zvanju redovitog profesora i jedan student. Senat, na prijedlog 
vijeća područja tajnim glasovanjem izabire članove – sveučilišne nastavnike. 

Predloženici vijeća područja u Sveučilišni savjet su: 

1) Prof. dr. sc. JOSIP KREGAR, Pravni fakultet, prijedlog Vijeća društveno-humanističkog 
područja 

2) Prof. dr. sc. SMILJANA LEINERT – NOVOSEL, Fakultet političkih znanosti, prijedlog 
Vijeća društveno-humanističkog područja 

3) Red. prof. DRAGAN SREMEC, Muzička akademija,  prijedlog Vijeća umjetničkog 
područja 

4) Prof. dr. sc. HRVOJE ŠIKIĆ, Prirodoslovno-matematički fakultet, prijedlog Vijeća 
prirodoslovnog područja 

5) Prof. dr. sc. ZORAN VUKIĆ, Fakultet elektrotehnike i računarstva, prijedlog Vijeća 
tehničkog područja 

6) Prof. dr. sc. TIHANA ŽANIĆ GRUBIŠIĆ, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, prijedlog 
Vijeća biomedicinskog područja 

Bira se pet (5) članova Sveučilišnog savjeta (zaposlenika u zvanju redovitog profesora). 
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Nakon provedenog tajnog glasovanja u Sveučilišni savjet izabrani su: prof. dr. sc. 
SMILJANA LEINERT – NOVOSEL ( 32 glasa), red. prof. DRAGAN SREMEC (33 
glasa), prof. dr. sc. HRVOJE ŠIKIĆ (38 glasova), prof. dr. sc. ZORAN VUKIĆ (35 
glasova) i prof. dr. sc. TIHANA ŽANIĆ GRUBIŠIĆ (34 glasa). 

- predloženik Studentskog zbora je student Šime Višić s Fakulteta organizacije i 
informatike. 

Senat je jednoglasno podržao prijedlog Studentskog zbora. 

Imenovani članovi Sveučilišnog savjeta su: 

- akademik Željko Reiner – Hrvatski sabor 
- prof. dr. sc. Gvozden Srećko Flego – Hrvatski sabor 
- gospođa Gordana Kovačević - Hrvatska gospodarska komora 
- prof. dr. sc. Stjepan Turek - Hrvatska gospodarska komora 
- gospođa Jelena Pavičić Vuki čević – Grad Zagreb 
- dr. sc. Ivan Čehok – Grad Varaždin 

 

  18) Ostalo  

- Rektor je podsjetio članove Senata da se dan nakon Senata u Zvonimirovoj održava 
radionica „Full Costing: Country Workshop Croatia“ u organizaciji EUA i Sveučilišta u 
Zagrebu. 

* 

Rektor je zahvalio svima na sudjelovanju u radu sjednice Senata i zaključio sjednicu u 19,40 
sati. 

            

                                                                                                              Rektor                                                                 

                                                                                                  Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš  

Zapisnik sastavila: 

Olga Šarlog-Bavoljak, dipl. iur. 

 

Uz poziv 

Klasa:602-04/10-04/1  

Urbroj: 380-07/1-10-9 

(od 4. lipnja 2010.)  
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