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ZAPISNIK 
 
4. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 342. akademskoj godini (2010./2011.) održane u 
utorak 16. studenoga 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. 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 Pernar, Šumarski fakultet – predsjednik Vijeća biotehničkog područja 

8. Izv.prof. Jasenka Ostojić Radiković– zamjenica predsjednika Vijeća umjetničkog područja 

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

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

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

12. Prof.dr.sc. Miloš Judaš, Medicinski fakultet 

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

14. Prof.dr.sc. Tomislav Dobranić, Veterinarski fakultet 

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

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

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

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

19. Prof.dr.sc. Milan Oršanić, Šumarski fakultet 

20. Prof.dr.sc.  Draženka Blaži, 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 

24. Prof.dr.sc. Nenad Zakošek, Fakultet političkih znanosti 

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

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

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

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

29. Prof.dr.sc. Marko Tadić, Filozofski fakultet 
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30. Prof.dr.sc. Miljenko Jurković, Filozofski fakultet 

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

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

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

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

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

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

37. Prof.dr.sc. Hrvoj Vančik, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

39. Prof.dr.sc. Hrvoje Domitrović, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

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

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

42. Prof.dr.sc. Ivan Juraga, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

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

44. Prof. dr. sc. Ernest Bazijanac, Fakultet prometnih znanosti 

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

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

47. Prof.dr.sc.Vesna Dragčević, Građevinski fakultet 

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

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

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

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

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

53. Izv.prof. Dalibor Jelavić, Akademija likovnih umjetnosti 

54. Izv.prof. Mladen Janjanin, Muzička akademija 

 

Zaposlenici u suradničkim i nastavnim zvanjima 
55. Ivan Čanjevac, Prirodoslovno-matematički fakultet 

 
Studenti preddiplomskog i diplomskog studija  
56. Ivan Bota, Fakultet političkih znanosti 

57. Ivan Tomljenović, Katolički bogoslovni fakultet  

 
Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 
58. Dario Škegro, Kineziološki fakultet  

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

- Prof.dr.sc. Ivan Šestak, dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove  

- Danko Relić, student Medicinskog fakulteta 

- Prof.dr.sc. Marija Matošević, Teološki fakultet „Matija Vlačić Ilirik“ 

- Prof.dr.sc. Vitomir Belaj, dekan Teološkog fakulteta „Matija Vlačić Ilirik“ 
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Iz stručne službe Rektorata 
- akademska tajnica Olga Šarlog-Bavoljak, dipl.iur. 

- stručna suradnica u Uredu za akademske poslove Anja Zlatić, dipl.iur. 

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

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

 

Rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš otvorio je 4. sjednicu Senata u 342. akademskoj godini 
(2010./2011.),  pozdravio sve prisutne. Predložio je da se  dodaju obavijesti o razgovorima sa MZOŠ o 
prijedlozima zakona te najava koraka prema rekonstrukciji Sveučilišta. Obavijest o tome će biti na 
kraju sjednice tj. iza točke 7. Također se točka 3. dopunjuje podtočkom 3b) Davanje suglasnosti 
Fakultetu političkih znanosti za povećanje upisne kvote na diplomskm studiju.  

Dopunjeni dnevni red  jednoglasno je prihvaćen. 

 

D n e v n i   r e d : 

1) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 1. sjednice Senata u 342. akademskoj godini 
(2010./2011.) održane 12. listopada 2010.    

2) Izbori 

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

b) potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko –nastavno zvanje redovitog profesora na vrijeme 
od 5 godina 

 c) potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko –nastavno zvanje redovitog profesora 
na vrijeme od 5 godina 

d) Imenovanje Povjerenstva za predlaganje zbora u počasno zvanje professor emeritus za prof. dr. sc. 
Marijana Šunjića, bivšeg rektora Sveučilišta u Zagrebu 

 3) Nastava i studenti 

 a) Prijedlog Ugovora o subvenciji troškova redovitih (diplomskih i integriranih) studija u    
akademskoj godini 2010./2011. – obavijest 

b) Davanje suglasnosti Fakultetu političkih znanosti za povećanje upisne kvote na diplomskm studiju 

 4) Donošenje odluke o osnivanju i izvođenju novih studijskih programa 

a) preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Protestantska teologija (predlagatelj: Sveučilište 
u Zagrebu) 

b) diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo (predlagatelj: Medicinski fakultet) 

5) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

6) Sveučilišno-nastavna literatura 

7) Međunarodna suradnja 

8) Kriteriji raspodjele vanjske suradnje za akademsku godinu 2009./2010. – nova doznaka 

9) Prijedlog Proračuna Sveučilišta u Zagrebu za 2011. godinu - informacija 

10) Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja  

11) Ostalo 
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1) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 1. sjednice Senata u 342. akademskoj godini 
(2010./2011.) održane 12. listopada 2010.    

Zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 

 
2) Izbori 

O prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrde izbora u zvanja, Senat je izvijestio 
rektor. 

Prijedlozi Povjerenstva jednoglasno su prihvaćeni. 

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

Ur. 
broj 

Ime Prezime Datum 
zadnjeg 
izbora  

Datum 
raspisivanja 
natječaja 

Br. Uvjeti 
Rektorsk
og zbora 

Visoko učilište Znan. /umjet. 

područje 

Znan./umjet. polje 

1. 640-
03/10-
17/168 

dr. sc. 
Aleksandar DURMAN 

09.02.2005. 10.02.2010. 12 od 12 Filozofski fakultet humanističke 
znanosti 

arheologija/prapovijesna 
arheologija 

2. 640-
03/10-
17/58 

red. prof. 
Leonid SOROKOW 

15.11.2005. 12.03.2010. 6 od 12 Muzička akademija umjetničko područje glazbena 
umjetnost/reprodukcija 
glazbe-sviranje 

Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni. 

 

b) Potvrđivanje izbora  u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora – na 
vrijeme  od pet godina: 
Rd 

br. 

Ur. 
broj 

Ime Prezime Datum 
zadnjeg 
izbora   

Datum 
raspisivanj
a natječaja 

Br. 
Uvjeti 
Rektors
kog 
zbora 

Visoko učilište Znan. /umjet. 

područje 

Znan./umjet. polje 

1. 640-
03/10
-
17/15
8 

dr. sc. Nada 

ORŠOLIĆ 

27.02.2007. 12.05.2010. 8 od 8 Prirodoslovno-matematički 
fakultet 

prirodne znanosti  biologija/opća biologija 
(imunologija i fiziologija) 

2. 640-
03/10
-17/ 
169 

dr. sc. Vesna 

VOLOVŠEK 

25.05.2006. 06.12.2009. 6 od 8 Fakultet kemijskog 
inženjerstva itehnologija 

prirodne znanosti fizika/atomska i molekulska 
fizika 

3. 640-
03/10
-
17/15
0 

 

dr. sc. Ljubica 

MATIJAŠEVIĆ 

26.09.2005. 23.07.2010. 6 od 8 Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologija 

tehničke znanosti kemijsko inženjerstvo/analiza, 
sinteza i vođenje kemijskih 
procesa 

4. 640-
03/10
-17/ 
170 

dr. sc. Ivo 

ČALA 

15.11.2005. 19.05.2010. 6 od 8 Fakultet strojarstva i 
brodogradnje 

tehničke znanosti strojarstvo/proizvodno 
strojarstvo 
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5. 640-
03/10
-17/ 
171 

dr. sc. Zdenko  

TONKOVIĆ 

15.11.2005. 15.07.2010. 5 od 8 Fakultet strojarstva i 
brodogradnje 

tehničke znanosti strojarstvo/opće strojarstvo 
(konstrukcije) 

6. 640-
03/10
-17/ 
172 

dr. sc. Zoran 

KOŽUH 

15.11.2005. 19.05.2010. 5 od 8 Fakultet strojarstva i 
brodogradnje 

tehničke znanosti strojarstvo/proizvodno 
strojarstvo 

7. 640-
03/10
-17/ 
163 

dr. sc. Antonio 

JURETIĆ 

28.06.2006. 28.04.2010. 7 od 8 Medicinski fakultet  biomedicina i zdravstvo kliničke medicinske 
znanosti/onkologija 

8. 640-
03/10
-17/ 
164 

dr. sc. Marko 

DOKO 

23.03.2004. 03.06.2009. 6 od 8  Medicinski fakultet biomedicina i zdravstvo kliničke medicinske 
znanosti/kirurgija 

9. 640-
03/10
-17 
/160 

dr. sc. Denis 

JELAČIĆ 

25.04.2007. 02.09.2010. 7 od 8 Šumarski fakultet biotehničke znanosti drvna tehnologija/organizacija 
proizvodnje 

10. 640-
03/10
-
17/12
7 

dr. sc. Tamara 

ĆAPETA 

08.02.2007. 03.03.2010.  7 od 8 Pravni fakultet društvene znanosti pravo/europsko javno pravo 

11. 640-
03/10
-17/ 
167 

dr. sc. Suzana 

MILINKOVIĆ 

TUR 

19.12.2005. 01.09.2010. 4 od 8  Veterinarski fakultet biomedicina i zdravstvo veterinarska 
medicina/temeljne i 
pretkliničke veterinarske 
znanosti 

Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni. 

 

c) Potvrđivanje izbora  u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga 
profesora – na vrijeme od 5 godina: 
Rd 

br. 

Ur. 
broj 

Ime Prezime Datum 
zadnjeg 
izbora  

Datum 
raspisivanj
a natječaja 

Br.Uvjet
i 
Rektors
kog 
zbora 

Visoko učilište Znan. /umjet. 

područje 

Znan./umjet. polje 

1. 640-
03/10
-17/ 
162 

dr. sc. Ljiljana 

KALITERNA 

LIPOVČAN 

08.02.2007. 23.04.2010. 4 od 8 Hrvatski studiji društvene znanosti psihologija/psihologija rada 

2. 640-
03/10
-17/ 
165 

dr. sc. Zdravko 

DIZDAR 

 23.04.2010. 4 od 8 Hrvatski studiji humanističke znanosti povijest/hrvatska i svjetska 
moderna i suvremena povijest 

Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni. 

 

d) Imenovanje Povjerenstva za predlaganje zbora u počasno zvanje professor emeritus za prof. 
dr. sc. Marijana Šunjića, bivšeg rektora Sveučilišta u Zagrebu 

Na prijedlog rektora prof. dr. sc. Alekse Bjeliša, Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrde izbora 
u zvanja Senata, predlaže Senatu da imenuje Povjerenstva za predlaganje zbora u počasno zvanje 
professor emeritus za prof. dr. sc. Marijana Šunjića, bivšeg rektora Sveučilišta u Zagrebu koji je 1. 
listopada 2010. umirovljen. 
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R.
br. 

Predloženik Predsjednik povjerenstva Članovi povjerenstva 

1.  dr.sc. Marijan Šunji ć,  

redoviti profesor u mirovini od 
01.10.2010. 

Prirodoslovno-matematički fakultet 

 

Akademik Slaven Barišić, 
redoviti profesor,  

Prirodoslovno-matematički 
fakultet 

 

- dr. sc. Helena Jasna Mencer, redovita profesorica, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

- dr.sc. Branko Jeren, redoviti profesor, Fakultet 
elektrotehnike i računarstva 

- dr.sc. Ksenofont Ilakovac, professor emeritus, 
Prirodoslovno-matematički fakultet 

- dr.sc. Biserka Nagy, redoviti profesor u mirovini, 
Prirodoslovno-matematički fakultet 

 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

 

3) Nastava i studenti 

a)Prijedlog Ugovora o subvenciji troškova redovitih (diplomskih i integriranih) studija u    
akademskoj godini 2010./2011. - obavijest 
Na Rektorskom kolegiju je razmatran tekst Ugovora, usuglašen je s Ministarstvom, a u skladu s 
odlukom na prošlom Senatu kada je dana ovlast rektoru da potpiše Ugovor, rektor je danas potpisao 
Ugovor I poslan je na supotpis ministru.  

Prorektor za poslovanje prof.dr.sc. Tonko Ćurko izvijestio je da je Ugovor potpisan i das u uvažene 
sve primjedbe Sveučilišta osim dodatnog članka, a to je dio koji se odnosi na nadoknadu sredstava 
ukoliko Ministarstvo ne isplati ugovorena sredstva. Senat će odlučiti o raspodjeli sredstava.  Kada 
sredstva budu uplaćena, prijedlog raspodjele će biti prijedlog rasprave na Senatu te će Senat odlučivati 
o načinu raspodjele tih sredstava.  Ta sredstva će se raspodijeliti prvenstveno uvažavajući odluku 
Senata o upisnim kvotama na diplomske studije, a potom i na ostale potrebe za odvijanje programa na 
diplomskim i integriranim studijima. To je bitna novina u tom Ugovoru gdje se u potpunosti uvažava 
autonomija Sveučilišta u raspolaganju sredstvima. Automatizam koji primijenjuje Ministarstvo pri 
izračunu ukupne svote neće biti primijenjen i u njenoj raspodjeli.  

Rektor je rekao da nakon što dobijemo potpis ministra, zadatak  Kolegija i Senata je utvrditi kriterije 
raspodjele u skladu s odlukom o upisima na diplomske studije koji bi uzeli u obzir sve interese i 
potrebe i bili predočeni Senatu na usvajanje.  

b) Davanje suglasnosti Fakultetu političkih znanosti za povećanje upisne kvote na diplomskm 
studiju 
Fakultet političkih znanosti zatražio je povećanje upisnih kvota za diplomski studij, a zahtjev je 
objasnio dekan Fakulteta političkih znanosti prof.dr.sc. Zakošek. Naime, po završetku upisa utvrđeno 
je da je vrlo mali broj prvostupnika ostao neupisan, pa Fakultet smatra dan im treba izaći u susret.  

Predloženo je povećanje na Studiju politologije sa 130 na 147 upisnih mjesta, a na Studiju novinarstva 
sa 190 na 217 mjesta. Povećanje je u okviru kapaciteta Fakulteta.  

Prijedlog za povećanje kvote je jednoglasno prihvaćen. 

 

 



7 

 

 

 

4) Donošenje odluke o osnivanju i izvođenju novih studijskih programa: 

a) preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Protestantska teologija (predlagatelj: 
Sveučilište u Zagrebu) 
Rektor je u uvodnoj riječi istaknuo da je. Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik prije dvije godine 
predložio da se izvidi mogućnost na Sveučilištu kako da se njihov studij koji se već dugo izvodi   
poveže sa Sveučilištem s obzirom da sam Fakultet nema legalitet jer  nije unutar Sveučilišta. 
Predloženo je pokretanje zajedničke inicijative gdje bi nekoliko sastavnica Sveučilišta u Zagrebu 
zajedno sa Teološkim fakultetom Matija Vlačić Ilirik predložili dva studijska programa, a nositelj bi 
bilo Sveučilište u Zagrebu   20. siječnja 2009. potpisan je sporazum o takvom pokretanju studija 
između SuZg i TF MVI. Nakon toga je na Sveučilištu oformljena manja inicijativna skupina za rad na 
programu gdje su sudjelovali predstavnici KBF, HS i FFDI. Cijeli je postupak prošao kroz proceduru i 
podržan je na zadnjoj sjednici Vijeća društveno-humanistuičkog područja.  

Profesorica Matošević sa Fakulteta Matija Vlačić Ilirik se zahvalila fakultetima koji su pristali na 
suradnju. Taj studij potiče i širi međureligijski dijalog, ekumenski dijalog. To je klasični program 
protestanske teologije preuzet iz Njemačke.  

Prof. Hunjak je pitao kako je riješen problem financiranja tog studija? Rektor mu je odgovorio da je to 
u fazi rješavanja preko MZOŠ-a jer je želja da se navedeni studij financira iz Proračuna. 

Prijedlog studija Protestantska teologija je jednoglasno prihvaćen. 

 

b) diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo (predlagatelj: Medicinski fakultet) 
Rektor je izvijestio da je Vijeće biomedicinskog područja podržalo prijedlog studija Sestrinstva. 
Dekan Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. D. Miličić istaknuo je da je ovaj studij rezultat dugogodišnje 
potrebe za visokoobrazovanim kadrom. U svim zemljama Europske unije i u SAD-u postoji diplomski 
sveučilišni studij za medicinske sestre. Omogućeno im je cjeloživotno obrazovanje. Taj studij se, u 
ovom momentu, nadovezuje na veleučilišno obrazovanje i traje dvije godine. Treba steći najmanje 120 
ECTS bodova, polaže se 8 obvezatnih predmeta i završava obranom diplomskog rada. Osnovna zadaća 
ovog studija je da se obrazuju medicinske sestre koje će moći biti i edukatori na najvišoj razini. Moći 
će se uključiti u znanstveno-istraživački rad u disciplini Sestrinstva. 

Dekan Lazibat je istaknuo da je do sada je taj studij bio stručni a sada će medicinske sestre dobiti 
akademski naziv i moći će upisati doktorski studij. Zanima ga koja je razlika između magistra 
medicinske sestre i doktora medicinske sestre? 

Dekan Miličić je odgovorio da se ovim studijem sestrinstvo po prvi put dovodi na razinu sveučilišne 
diplome. Postoje bitne razlike i ishodi učenja od stručnog veleučilišnog studija i taj studij jest 
kvalifikacija da se sestrinstvo razvija sve do doktorskog studija i stjecanja stupnja doktorata znanosti. 
Nositelji svih tih predmeta su sveučilišni profesori uglavnom sa Medicinskog fakulteta i nastavnici u 
zvanju višeg predavača. Time se ne ukida veleučilišno obrazovanje sestara nego se pruže nova 
dimenzija koja može biti komplementana, može se nadograđivati, itd.  

Prof. Zakošek je konstatirao da je ova inicijativa usklađena s direktivom Europske komisije. Možda 
ćemo i na drugim područjima morati razmotriti prelazak sa stručnog na sveučilišni studij.  

Prof. Vančik smatra da svaki sveučilišni studij mora iza sebe imati znanstvenu podlogu pa ga zanim da 
li postoji znanstveni časopis iz područja sestrinstva? I da li je koji rad iz područja sestrinstva objavljen 
u Science? Dekan Miličić pozitivno je odgvorio na sva postavljena pitanja. 

Dekan Miličić je odgovorio da nema izravnog prelaska sa veleučilišta na sveučilište nego je potrebno 
položiti razlikovni program.  

Prof. Hunjak je pitao je kako je riješeno financiranje tog studija. 
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Dekan Miličić je odgovorio da su postojeći diplomski studiji besplatni za studente. Svi novi diplomski 
studiji koji se budu usvojili, a među njima i studij sestrinstva ne moraju nužno biti besplatni osim ako 
ministarsvo odnosno država nema novaca te studije financirati. Npr. veleučilišni studij sestrinstva koji 
postoji u Zagrebu a i u drugim gradovima su jako skupi, otprilike 20 000 kuna godišnje. Dakle, taj 
studij će platiti ili država ili polaznici.  

Prof. Blaži je pitala budući da je to diplomski studij, tko su ciljani i potencijalni preddiplomski studiji 
s kojih će se regrutirati diplomanti na tom studiju?  

To su prvenstveno one medicinske sestre koje su završile trogodišnji veleučilišni studij. Postoje 
definirani kriteriji za prelazak i nakon toga se nastavlja sa diplomskim studijem.  

Prijedlog studija Sestrinstva prihvaćen je uz 3 suzdržana glasa. 

 
5) 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 odobravanju pokretanja postupaka stjecanja doktorata znanosti slijedećim 
kandidatima: 

Izvan doktorskog studija 

1.mr. sc. Vasil Tanušev, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 

tema: Utjecaj svojstava i učešća domaćih vrsta drva na uporabna svojstva peleta 

2. mr. sc. Lukrecija Butorac, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 

tema: Uloga i značaj šumske vegetacije na kršu u zaštiti tla od erozije 

3. mr. sc. Krsto Dawidowsky, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Promjene funkcije vestibularnog sustava u bolesnika s Bellovom parezom 

4. mr. sc. Dubravka Bartolek, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Dinamika neuromuskularne funkcije u Bierovom bloku 

5. mr. sc. Damir Matoković, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Važnost ultrazvučnog praćenja promjena na velikim zglobovima u bolesnika s kroničnim bubrežnim zatajivanjem 

4. mr. sc. Tamara Poljičanin, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Uloga praćenja dijabetičkih bolesnika s pomoću registra CroDiab u prevenciji komplikacija 

5. mr. sc. Sanja Musić Milanovi ć, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Demografske, bihevioralne i socio-ekonomske odrednice debljine odraslih u Hrvatskoj 

6. mr. sc. Neda Pjevač, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Utjecaj organizirane edukacije iz područja medicinske nastave na kvalitetu rada nastavnika medicinskog fakulteta 

7. mr. sc. Biserka Dobec Meić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Prikaz anatomskih varijacija sfenoidnog sinusa kompjutoriziranom tomografijom 

8. mr. sc. Tin Znaor, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 

tema: Uloga glotidnog vala u ranoj detekciji karcinoma larinksa 

9.mr. sc. Mirela Raos, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Povezanost polimorfizma sustava HLA sa stvaranjem klinički značajnih antieritrocitnih protutijela 

10.mr. sc. Tina Tomažič, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Prikriveno oglašavanje kao zakonski i etički nedopustiva prezentacija informacija 

11. mr. sc. Dinka Pasini, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Sociolingvistička obilježja jezika suvremene hrvatske proze 

12. mr. sc. Sabina Morosini Turčinović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Postizanje dodane vrijednosti u integrativnom pregovaranju 
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13. mr. sc. Melita Richter, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Primjena međukulturnoga posredovanja u obrazovnome sustavu Italije 

14. mr. sc. Lozena Ivanov, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Izvori samoučinkovitosti na različitim razinama obrazovanja 

15. mr. sc. Karmen Delač-Petković, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Razvoj knjižnica Gorskoga kotara 

16. mr. sc. Ksenija Švenda-Radeljak, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Obrazovanje i status knjižničara u Hrvatskoj do uvođenja studija bibliotekarstva 

17. mr. sc. Lucijana Leoni, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Model izrade višejezičnoga multimedijskoga tezaurusa u području konzerviranja i restauriranja 

18. mr. sc. Vinko Morović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Razvoj informacijsko-analitičkog modela suvremene turističke ponude grada 

19. mr. sc. Mario Stipančević, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

promjena teme: Emil Laszowski - pripadnik hrvatske intelektualne elite na prijelazu 19. i 20. stoljeća 

20. mr. sc. Mirsad Sijarić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

promjena naslova: Hladno oružje 10. - 15. stoljeća iz Bosne i Hercegovine - arheološki kontekst 

21. mr. sc. Ivančica Banković-Mandić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Izgovorna obilježja učenika hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika na različitim stupnjevima znanja 

22. mr. sc. Daria Vučenović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Emocionalna inteligencija i obrada emocionalnih sadržaja u različitoj dobi 

23. mr. sc. Bernard Miočić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Čimbenici odabira modela odnosa s javnošću na internetu  

24. mr. sc. Snježana Kereković, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Višerječni nazivi u tehničkome engleskom jeziku i njihove prijevodne istovrijednice u hrvatskome jeziku 

25. mr. sc. Katarina Šiber Makar, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Informacijsko-analitički modeli upravljanja znanjem u suvremenim gospodarskim tvrtkama i konkurentska prednost 

26. mr. sc. Predrag Oreški, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Utjecaj slobodnoga softvera otvorenog izvornoga kôda na izvođenje nastave informatike u osnovnom obrazovanju u 
Republici Hrvatskoj 

27. mr. sc. Daniela Šincek, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Utjecaj vršnjaka i spremnost na rizično ponašanje mladih 

28. mr. sc. Gabrijela Gavran, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Hrvatske novinske dokumentacije od 1990. do 2010. godine 

29. mr. sc. Radenka Munjas Samarin, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Provjera višedimezionalnoga modela razvoja poremećaja hranjenja 

30. mr. sc. Marija Stamać Ožanić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Provjera Higginsove teorije neusklađenoga pojma o sebi kod adolescenata 
31. mr. sc. Jelica Roćenović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Godišnji običaji u Samoboru i okolnim selima u procesu promjena od kraja 19. stoljeća do danas 

32. mr. sc. Amela Mujagić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Konzistentnost i situacijska uvjetovanost kognitivnih i motivacijskih komponenata učenja 

33. mr. sc. Antonio Dragun, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Meta-analiza istraživanja religioznosti: katolici u Hrvatskoj od 1997. do 2007. godine 

34. mr. sc. Tatjana Kolak, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Arheološka sakralna baština srednjovjekovne Krbave 

35. mr. sc. Orjana Marušić Štimac, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
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tema: Višedimenzionalni modeli lokusa kontrole i percipirane kompetentnosti u tumačenju procesa prilagodbe adolescenata 

36. mr. sc. Hela Vukadin Dorongja, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Arhitekt Vladimir Turina 

37. mr. sc. Ljiljana Muslić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Doprinos anksiozne osjetljivosti u objašnjavanju tegoba vezanih uz perimenopauzu 

38. mr. sc. Admir Mulaosmanović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Političar Alija Izetbegović - od osnivanja Stranke demokratske akcije (SDA) do povlačenja iz Predsjedništva Bosne i 
Hercegovine 

39. mr. sc. Davorka Vidović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Socijalno poduzetništvo u Hrvatskoj 

40. mr. sc. Meri Maretić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Utjecaj medija i odnosa s javnošću u izbornome procesu čelnika lokalne samouprave 

41. mr. sc. Dubravka Vrgoč, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Hrvatska drama i kazalište u 90-tim godinama 20. stoljeća 

42. mr. sc. Eva Katarina Glazer, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 

tema: Polunomadsko i ruralno društvo i proces urbanizacije na prostoru Sirije i Palestine u brončano i željezno doba 

43. mr. sc. Velimir Perić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 

tema: Piratstvo kao međunarodno kazneno djelo 

44. mr. sc. Adriana Vincenca Padovan, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 

tema: Uloga pomorskog osiguranja u zaštiti pomorskog okoliša 

45. mr. sc. Marina Milković, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 

tema: Vrste glagola u hrvatskom znakovnom jeziku – sintaktičke i semantičke značajke 

 

U okviru doktorskog studija 

1. Vida Šimat, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

tema: Promjene parametara kvalitete u filetu hladno mariniranog inćuna (Engraulis encrasicolus, L.) 

2. Ivan Žokalj, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Razlikovanje karcinoma bubrega s pomoću kompjuterizirane tomografije 

3. Sandra Bašić-Kinda,  Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Izražaj i klinički značaj galektina-3, biljega apoptoze i angiogeneze kod difuznog B-velikostaničnog ne-Hodgkinovog 
limfoma 

4. Ivana Kraljevi ć, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Klinička i hormonska obilježja incidentaloma nadbubrežne žlijezde 

5. Vladimir Škvorc, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 

tema: Analiza rizika nakon nalaza patogenih bakterija u sirovom mlijeku i svježem siru 

6. Ivanka Mikuli ć, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, 

tema: Dušikov(II) oksid i polimorfizam gena endotelne sintaze dušikovog oksida u bolesnika s kroničnim bolestima bubrega 

7. Desiree Coen Herak, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, 

tema: Polimorfizmi u genima za koagulacijske čimbenike i enzime metabolizma homocisteina u djece s moždanim udarom 

8.Jadranka Brkić-Vejmelka, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Utjecaj turizma na održivi razvoj zadarskih otoka 

9. Maja Buljubašić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Uloga nukleaza i helikaza na RecF putu homologne rekombinacije u bakteriji Escherichia coli 

10.Robert Idlbek, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike , 

tema: Model usklađenja poslovanja i informacijskih tehnologija u ustanovama javnog sektora 
11. Milica Mikecin, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 

tema: Utjecaj grčkoga jezika na leksik najstarije faze hrvatske redakcije i staroslavenskog jezika 
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12. Tamara Jurkić Sviben, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 

tema: Glazbenici židovskog podrijetla u sjevernoj Hrvatskoj od 1815. do 1941. godine 

13. Maja Katušić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 

tema: Društvena i demografska struktura Kotora u 18. stoljeću 

14. Dijana Pinjuh, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 

tema: Vjerske prilike kod katolika u Hercegovini od turskoga osvajanja do konca 17. stoljeća 

15. Vlatka Vukelić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 

tema: Povijest sustavnih arheoloških istraživanja u Sisku od 16. stoljeća do 1941. godine 

16. Zdravko Zukolo, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet , 

tema: Vrednovanje timskih obrana u košarkaškoj igri temeljem njihovih početaka, ishoda i trajanja 

17. Klara Šiljeg, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet , 

tema: Povezanost antropoloških karakteristika i specifičnih plivačkih sposobnosti s uspješnošću u plivanju 

18. mr. sc. Gordana Ivković, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet , 

tema: Znanje o prehrani i prehrambene navike košarkašica 

19. mr. sc. Luka Milanović, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet , 

tema: Razlike u morfološkim i funkcionalnim parametrima između sportaša u momčadskim sportovima na različitim 
igračkim pozicijama 

20. Dario Škegro, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet , 

tema: Vrednovanje različitih vrsta napada u košarkaškoj igri temeljem njihova početka, ishoda, trajanja i broja dodavanja 

21. Ivana Jeđud, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 

tema: Doprinos perspektive korisnica Odgojnog doma Bedekovčina u razumijevanju rizičnosti kod djevojaka 

22. Ivan Voras, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Cache server for distributed applications adapted to multicore systems (Poslužitelj priručne memorije za raspodijeljene 
aplikacije prilagođen sustavima s višejezgrenim procesima) 

23. Frane Urem, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Modeliranje pouzdanosti programske podrške za upravljanje resursima poduzeća 

24. Mladen  Sesartić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

tema: Modeliranje procesa prijenosa topline i tvari u kompleksnim toplinskim mostovima 

25. Andrea Hublin, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

tema: Razvoj procesa i modeliranje anaerobne razgradnje sirutke 

26. Ivna Weigand, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

tema: Priprava i svojstva tankih keramičkih TiO2 prevlaka sol-gel postupkom 

27. Vesna Ocelić Bulatović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

tema: Reološka svojstva polimerom modificiranog bitumena 

28. Ivana Grčić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

tema: Modeliranje fotokatalitičkog i sonokemijskog procesa obrade otpadnih voda 

29. Sebastijan Orlić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

tema: Biomimetički pristup sintezi visokoporozne hidroksiapatitne biokeramike 

30. Zdenko Buić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

tema: Predobrada petrokemijskih otpadnih voda bentonitnom glinom 

31. Josip Hoster, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

tema: Bezmrežna numerička metoda za analizu ploča 

32. Pero Prebeg, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

tema: Višekriterijsko projektiranje složenih tankostjenih konstrukcija 

33. Ante Poljičak, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 

tema: Zaštita vlasništva reproducirane slike umetanjem digitalnog vodenog žiga 

34. Dubravko Domitrović, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 

tema: Utjecaj bubrenja bentonitne gline na njezina mehanička svojstva 

35. Dražen Navratil, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 
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tema: Statistički model osnovnih geometrijskih značajki diskontinuiteta u mezozojskim karbonatnim stijenama 

Prorektorica Kovačević je izvijestila o današnjem sastanku predsjednika vijeća područja i Povjerenstva 
vezano uz teme doktorata te problemima u postupku koji se u vezi doktorskih tema provode na 
vijećima područja. Prof. dr. sc. H. Vančik izvijestio je o tijeku i zaključcima sastanka gdje je istaknuto 
da doktorati moraju biti rezultat znanstvenoistraživačkog rada pa su i teme doktorskih radova njihov 
rezultat te da se ne bi trebale mijenjati na vijećima područja pritiscima na članove radne grupe.  

 
 
6) Sveučilišno-nastavna literatura 

Na prijedlog Povjerenstva za sveučilišno – nastavnu literature o kojem je izvijestila prorektorica za 
znanost i tehnologiju prof.dr.sc. Melita Kovačević, Senat je jednoglasno donio odluku o odobravanju 
sljedećih naslova:  

Metodika limenih puhačih instrumenata,  sveučilišni udžbenik,  autor: red. prof. Stanko Selak. 
Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija. Recenzenti: Igor Gjadrov, profesor 
emeritus,  Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija, prof. dr. sc. Dragan Sremec,  Sveučilište u 
Zagrebu Muzička akademija i prof. dr. sc. Anton Grčar, Akademija za glasbo, Sveučilište u Ljubljani. 

Kazneno procesno pravo, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Davor Krapac. Predlagatelj je 
Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet. Recenzenti: prof. dr. sc. Goran Tomašević,  Sveučilište u Splitu 
Pravni fakultet, prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović,  Sveučilište u Osijeku Pravni fakultet i prof. dr. sc. 
Petar Novoselec, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet. 

Pharmacology manual, First edition, sveučilišni priručnik, urednici engleskog izdanja: prof. dr. sc. 
Marijan Klarica, prof. dr. sc. Vlasta Bradamante i prof. dr. sc. Melita Šalković-Petrišić. Predlagatelj je 
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet. Recenzenti: prof. dr. sc. Mira Bećirević-Laćan,  Sveučilište 
u Zagrebu Farmaceutsko biokemijski fakultet, prof. dr. sc. Igor Francetić, Sveučilište u Zagrebu 
Medicinski fakultet i prof. dr. sc. Milica Katić,  Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet. 

Oplemenjivanje šumskog drveća i očuvanje njegove genetske raznolikosti, sveučilišni udžbenik, 
autori: prof. dr. sc. Dalibor Ballian i prof. dr. sc Davorin Kajba.  Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu 
Šumarski fakultet. Recenzenti: dr. sc. Joso Gračan, znanstveni savjetnik u mirovini, prof. dr. sc. 
Robert Brus, Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani i prof. dr. sc. Faruk Mekić, Šumarski fakultet 
Sveučilišta u Sarajevu. 

 

7) Međunarodna suradnja 
Prorektorica K. Turković je izvijestila da je 11.studenoga 2010. u hotelu Westin u Zagrebu održana 
konferencija na kojoj je Hrvatska pristupila Erasmus programu.  

Članovima Senata uručen je novi glasnik AMAC-a tj. naših alumnija. U vezi s time prorektorica je 
izvijestila da su osnovane dvije nove udruge alumnija, na Kineziološkom fakultetu i na FER-u,  ali da 
još uvijek postoje sastavnice Sveučilišta koje ih nemaju.  

 

1.b) Obavijesti o razgovorima sa MZOŠ o nacrtima zakona, medijskom praćenju Sveučilišta u 
Zagrebu te najava koraka prema promjenama na  Sveučilištu 

Rektor je izvijestio da su zaključci Senata i sastavnica o nacrtima zakona poslani na adresu 
Ministarstva. 8. studenoga 2010. održan je sastanak Rektorskog zbora na kojem su sudjelovali 
prorektorica Turković i prorektor Baletić jer je rektor bio na putu. Prorektorica Turković je rekla da je 
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sastanak imao dvije točke dnevnog reda: 1.Rasprava o nacrtima zakona i 2.Financijsko stanje. 
Sveučilište u Zagrebu je zauzelo stav da zakone treba povući iz javne rasprave, da treba osnovati radnu 
skupinu u kojoj bi bili predstavnici akademske zajednice, između ostalog i da prvo treba izraditi 
smjernice, a onda pristupiti pisanju zakona. Zauzeto je stajalište da SuZg podržava promjene u 
visokoškolskom obrazovanju ali da one trebaju biti učinjene na sustavan i planiran način. Zaključci sa 
Rektorskog zbora ne odražavaju stav SuZg. Rektor je uputio pismo predsjednici Rektorskog zbora 
tražeći objašnjenje.  

Medijsko praćenje javne rasprave o nacrtima zakona i Sveučilišta u Zagrebu 

Rektor je izvijestio članove Senata o brojnim medijskim napisima (napadima) na Sveučilište i njegove 
sastavnice u posljednje vrijeme koji kolidiraju s vremenom održavanja javne rasprave o nacrtima 
novih zakona. Tako su se u medijima pojavili negativno konotirani članci o Filozofskom fakultetu, 
Medicinskom I Metalurškom fakultetu. Jedini pisani osvrt na te članke  dao je dekan FF prof. dr. sc. 
D. Boras, kojeg su članovi Senata dobili na stol.  

Prof. Boras je napomenuo da se u novinama bez stvarne argumentacije blatilo Sveučilište, akademska 
zajednica i Filozofski fakultet. Predložio je Rektorskom kolegiju ovu izjavu koju su članovi Senata 
dobili na stol. Zamolio je Senat da podrži ovu izjavu.  

Prof. Unkić se osvrnuo na članak u Jutarnjem listu od 7.studenoga 2010. Članak je neutemeljen, 
neargumentiran i cilj tog članka je bio reći da su metalurzi nepotrebni. Taj članak je napisan isključivo 
da se oslabi pozicija Sveučilišta. 

Prof. Kovačević Zelić smatra da razgovaramo o dvije stvari: 1. je ono što pišu novine, a 2. je odnos 
Sveučilišta oprema medijima. Da li dekani dogovaraju s Rektoratom prije nego što daju izjave za 
medije? 

Dekan Miličić se osvrnuo na članake o prijemnom ispitu na Medicinskom fakultetu. Naslov je bio: 
“Medicinski fakultet ne priznaje državnu maturu.” Prijemni ispit koji se polaže za studij medicine u 
Zagrebu je bio zadnjih 7-8 godina koncipiran tako da je ispitivao onaj dio srednjoškolskog gradiva iz 
fizike, kemije i biologije koji je relevantan za nastavak studija medicine i koji bitno olakšava 
studentima studij 1. godine koja je vrlo teška jer sadržava i ispit iz anatomije. Zbog te selekcije na 
prijemnom ispitu bila je bolja prolaznost studenata na nekim ispitima tokom 1. godine studija 
medicine. Zbog toga su ponovo uveli provjeru znanja, a ne prijemni ispit. Provjeru znanja je zadržao i 
Pravni fakultet i FF i restauratorski smjer na ALU.  

Prof. Hunjak smatra da su novinari samo oruđe u rukama Ministarstva.  

Prof. Vančik smatra da je Sveučilište propustilo priliku da komentira razinu zadataka koji su bili na 
državnoj maturi. Npr. on smatra da su zadaci iz matematike na maturi prejednostavni. 

Prof. Čikeš se na to osvrnula te rekla da nisu propustili tu priliku i da su komentirali državnu maturu. 
Predlagali su nastavnike s fakulteta koji bi onda sudjelovali u sastavljanju pitanja za državnu maturu te 
u samoj maturi. 

Prof. Potočnjak smatra da bi trebala ojačati služba odnosa s medijima na razini cijelog Sveučilišta 
kako bi mogli aktivnije djelovati prema medijima. Smatra da je cilj blaćenja Sveučilišta u medijima da 
ono pristane na ove zakone protiv kojih se buni. 

Prof. Judaš smatra da kraj srednjoškolskog obrazovanja, državna matura, ne može biti automatski 
početak studiranja. 

Rektor smatra da tko god kaže da je matura osnovana da se spriječi korupcija na Sveučilištu, vrijeđa 
ga.  

Senat je jednoglasno podržao tekst dekana FF prof. dr. sc. D. Borasa kojim se obraća medijima u vezi 
napisa o FF. 

Najava koraka prema promjenama na Sveučilištu 
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Rektor podsjeća da je već prije godinu dana, kada je krenula rasprava o novom Zakonu o 
sveučilištima, Sveučilište u Zagrebu pripremilo tekst kakvo Sveučilište želi i kakav bi zakon trebao 
biti da se tostvari (što je i Senat podržao). Predlošci su bili upućeni MZOŠ početkom studenog prošle 
godine. Bez obzira na zakone, postojeći ili novi kada budu, ovom Sveučilištu potrebne su promjene pa 
se u tom smislu pristupilo izradi nacrta smjernica za promjenama na Sveučilištu u Zagrebu.Predložio 
je da do Božica održimo dvije sjednice Senata: 7. prosinca i 21. prosinca 2010. kako bi o navedenom 
dokumentu mogli raspraviti. Također je Sveučilište ušlo u postupak evaluacije od strane EUA pa će 
nam i njihovo izvješće pomoći u daljnjem postupku promjena na Sveučilištu. Nakon izrade smjernica 
pristupilo bi se izradi strategije pa promjeni Statuta Sveučilišta.   

  

Članovima Senata podijeljene su monografije o zgradi Rektorata (u zadnjih 150 godina) koja je 
nedavno imala dvije promocije: na Sveučilištu u Zagrebu i na Interliberu. 

 

8) Kriteriji raspodjele vanjske suradnje za akademsku godinu 2009./2010. – nova doznaka 
Prorektor za poslovanje prof. dr. sc. Tonko Ćurko izvijestio je da je Sveučilištu doznačena nova 
doznaka za vanjsku suradnju u iznosu od 3 milijuna kuna, čime doznačeni iznos Sveučilištu na ime 
vanjske suradnje iznosi 12,67 milijuna kuna, dok je ukupno potraživanje Sveučilišta za vanjsku 
suradnju je 33,6 milijuna kuna. 

Odbor za proračun raspravljao je o kriterijima raspodjele doznačenih sredstava. Odbor je zaključio da 
je potrebno analizirati naslijeđeni način financiranja vanjske suradnje (naročito na umjetničkim 
akademijama) i pronaći prihvatljivu varijantu iskaza troškova njihove djelatnosti. Okvir za planiranje 
vanjske suradnje će biti sredstva koja su predviđena proračunom.   

Do sada smo doznačena sredstva za vanjsku suradnju rješavali linearnim modelom pa bi i ova 3 
milijuna kuna trebali raspodijeliti svim sastavnicama linearnim modelom izuzev umjetničkim 
akademijama kojima bismo vanjsku suradnju financirali do iznosa 95%. (U prvoj raspodjeli riješene su 
ADU I ALU, a sada bi I MA bila namirena s 95%). U idućoj najavljenoj doznaci u iznosu od 7-8 
milijuna kuna će se primijeniti novi kriteriji. Ti kriteriji će biti predmet rasprave na svim tijelima i 
onda će konačnu odluku donijeti Senat.   

Prof. Boras smatra da drugih novaca neće biti. Podržava prijedlog da se Muzičkoj akademiji mora 
pomoći. Na Odboru za proračun je bilo različitih diskusija. Naglasio je da i Filozofski fakultet ima 
problem sa vanjskom suradnjom. Ostatak sredstava bi trebalo podijeliti prema broju nastavnika ili 
prema broju studenata.  

Prof. Šimović je uočio da na samo na nekoliko fakulteta postoji vanjska suradnja. Učiteljski fakultet je 
taj problem dobio integracijom s Petrinjom i Čakovcem. Učiteljski fakultet također ima problem s 
plaćanjem mentorstva.  

Na upit prof. Juračića prorektor je pojasnio da je iz predložene tablice izuzet Studij krajorazne 
arhitekture Agronomskog fakulteta zato jer je to interdisciplinarni studij u izvođenju kojeg sudjeluju 
suradnici sa 7 fakulteta i nekoliko profesora iz inozemstva. To se financira na drugi način, isto kao i 
Hrvatski studiji i Studij dizajna.   

 Prof. Boras predlaže da se ostatak novaca, nakon namirenja umjetničkih akademija, podijeli po novim 
kriterijima: ukupni koeficijent fakulteta i broj studenata.  

Prof. Vašiček, predsjednica Odbora za proračun, istaknula je da se u strukturi vanjske suradnje 
pojavljuje niz stavki koji po obilježju nisu vanjska suradnja. Djelatnost umjetničkih akademija je u 
značajnom dijelu podvedena pod vanjsku suradnju. Stoga je Odbor ovaj zaključak formulirao prema 
Senatu da se u pogledu vanjske suradnje raspravi za ubuduće kriterij temeljem kojeg bi sastavnice 
podnosile zahtjeve za vanjsku suradnju i očekivale plaćanje po vanjskoj suradnji. Ti kriteriji bi se 
morali raspraviti s Ministarstvom na način da se očekuje da će vanjska suradnja biti uredno plaćena. 
Vrlo je izvjesno da MZOŠ neće na toj razini nastaviti financirati vanjsku suradnju Sveučilištu u 
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Zagrebu. Ovo što je u tablici predloženo je raspodjela 23% svim sastavnicama u odnosu na iznos 
potraživanja. To joj se u ovom trenutku čini kao najpošteniji kriterij, a riječ je o iznosu od 800 000 
kuna u odnosu na 3 milijuna kuna jer 2 milijuna i 200 000 kuna pripadaju Muzičkoj akademiji.  

Rektor se zalaže za prijedlog Rektorskog kolegija u širem sastavu na osnovu prijedloga Odbora za 
proračun. 

 Prof. Juračić kaže da govorimo o dugu koji svaki dekan ima jer je potpisao ugovor o vanjskoj 
suradnji. On predlaže da to bude podijeljeno ravnopravno u postocima, npr. svakome 23% od 
njegovog duga. 

Prof.Vašiček je predložila da se prijedlog prof. Borasa shvati kao inicijativu za ubuduće. 

Prijedlog raspodjele vanjske suradnje za akademsku godinu 2009./2010. – nova doznaka prihvaćen je 
uz 2 suzdržana glasa. 

Također je zaključeno da će sastavnice u roku od osam dana morati odgovoriti na dopis vezan uz 
različite oblike i modalitete isplate vanjske suradnje radi jasnog definiranja u budućnosti što spade u 
vanjsku suradnju. 

  

9) Prijedlog Proračuna Sveučilišta u Zagrebu za 2011. godinu – informacija 

Prorektor Ćurko je izvijestio da bi cjelokupni proračun SuZg za 2011. iznosio 2 milijarde i 471 milijun 
kuna. Prijedlog proračuna proslijeđen je u Ministarstvo. Sredstva koja su predviđena da bi se 
financirala iz cjelovitog iznosa putem MZOŠ iznose 1 milijardu i 374 milijuna kuna. To je informacija 
i ovo je konsolidirani proračun na temelju prikupljenih podataka sa svih sastavnica. O proračunu RH 
raspravlja se danas u Saboru i bit će poznat idući tjedan. Onda ćemo moći na idućem Senatu 
raspravljati o usvajanju takvog proračuna ili neusvajanju. Rebalansom proračuna za 2010.g. 
financiranje iz proračuna RH u okviru cjelovitog iznosa za SuZg iznosilo 1 milijardu i 215 milijuna 
kuna. Dakle, znatno manje od ovoga što je predviđeno u  objedinjenim podacima za SuZg. Sumnja da 
će to biti tako usvojeno. Ovisno o preraspodjeli u 12. mjesecu, tada se može očekivati da bi usvojeni 
proračun SuZg za 2011.g. mogao iznositi otprilike 1 milijardu i 240 milijuna kuna. Prema uputama 
Ministarstva financija troškovi za zaposlene su smjeli rasti 1.3%.  

Dekan Potočnjak je pitao da li je ovaj konsolidirani proračun napravljen u skladu sa smjernicama koje 
su dobivene?  

Prorektor Ćurko je odgovorio da nije. Ovo je konsolidirani proračun SuZg na način kako je prikupljen 
od svih sastavnica gdje se nisu poštivale upute o izradi proračuna jer je rađen prema vlastitim 
predviđanjima.  

Prof. Vašiček je rekla da se Odbor za proračun pri raspravi o prijedlogu proračuna vodio onime što je 
bilo raspravljano na sastanku dekana. Donesen je stav da SuZg treba ići sa prijedlogom proračuna koji 
će odgovarati njegovim potrebama. Dakle, ovaj prijedlog proračuna pokriva ono što bi SuZg trebalo za 
normalno funkcioniranje. Očekivanja koliko će biti odobreno u državnom proračunu za SuZg su takva 
da će to biti ispod realizacije ovogodišnjeg proračuna a to izaziva probleme u redovitom 
funkcioniranju.  

  

10) Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja 

Odbor  za statutarna pitanja na sjednici održanoj 11. studenoga 2010. razmatrao je prijedlog izmjena i 
dopuna Statuta Akademije likovnih umjetnosti i Medicinskog fakulteta te preporučio Senatu davanje 
suglasnosti na navedene izmjene i dopune. 

Senat je jednoglasno donio odluku o prihvaćanju izmjena i dopuna statuta Akademije likovnih 
umjetnosti i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
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11) Ostalo 

Rektor je najavio da će 3. i 4. prosinca 2010. (petak i subota) održati okrugli stol koji organizira 
Unesco chair. Tema je: Funding of research and high education in times of crisis.  

 

* 

Rektor je zahvalio svima na sudjelovanju u radu sjednice Senata i zaključio sjednicu u 19,30 sati. 

            

                                                                                                           Rektor                                                                  

                                                                                                  Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš  

 

Zapisnik sastavila: 

Anja Zlatić, dipl. iur. 

 

Uz poziv od 11. studenog 2010. 
Klasa:602-04/10-04/1  
Urbroj:380-07/1-10-15  
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