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ZAPISNIK  

 

12. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 343. akademskoj godini 
(2011./2012.) održane u utorak 5. lipnja 2012. s početkom u 15,00 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 prostorni razvoj i međuinstitucijsku suradnju 

- Prof.dr.sc. Blaženka Divjak, prorektorica za studente i studije 

- Prof. dr. sc. Vesna Vašiček, prorektorica za poslovanje 

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

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 
1. Prof. dr. sc. Zdravko Kapović, Geodetski fakultet – predsjednik Vijeća tehničkog područja 

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

3. Prof. dr. sc. Lajoš Žager, Ekonomski fakultet – predsjednik Vijeća društveno-humanističkog 
područja 

4. Prof.dr.sc. Edi Maletić, Agronomski fakultet –  predsjednik Vijeća biotehničkog područja  

5. Prof. dr. sc. Ivica Kostović, Medicinski fakultet – predsjednik Vijeća biomedicinskog područja 

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

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

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

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

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

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

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

13. Prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, Šumarski fakultet 

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

15. Prof. dr. sc. Martina Ferić Šlehan, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 

16. Prof. dr. sc. Zoran Parać, Pravni fakultet 

17. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, Fakultet organizacije i informatike 

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

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

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

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

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

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

24. Prof. dr. sc. Antun Tamarut, Katolički bogoslovni fakultet 

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

26. Prof.dr.sc. Nedjeljko Perić, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

27. Prof. dr. sc. Slavko Krajcar, Fakultet elektronike i računarstva 
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28. Prof.dr.sc. Stanislav Kurajica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

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

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

31. Prof.dr.sc. Štefica Mrvelj, Fakultet prometnih znanosti  

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

33. Prof.dr.sc. Tomislav Bašić, Geodetski fakultet  

34. Prof.dr.sc. Josip Mesec, Geotehnički fakultet 

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

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

37. Poc. dr.sc. Biljana Kovačević Zelić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

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

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

40. Izv. prof. Mladen Janjanin, Muzička akademija 

41. Prof. dr. sc. Vera Turković, Akademija likovnih umjetnosti 

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja 

42. mr. sc. Ružica Škurla Babić, Fakultet prometnih znanosti 

43. dr. sc. Mario Baić, Kineziološki fakultet 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija  
44. Petra Radetić, Agronomski fakultet 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija  

45. Dario Škegro, Kineziološki fakultet 

 

Ostali prisutni 

 - Vesnica Garašić, NSZVO  

 - Prof. dr. sc. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor Sveučilišta u Ljubljani 

 

Iz stručne službe Rektorata   

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

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

- Jelena Đuran, dipl. iur., Ured za akademske poslove 

- mr. sc. Tamara Dagen, glasnogovornica 

- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora 

 

*** 

Rektor, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš pozdravlja sve prisutne, posebice uvaženog gosta, Radovana 
Stanislava Pejovnika, rektora Sveučilišta u Ljubljani, koji je u uvodnom dijelu upoznao članove 
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Senata sa statusom i položajem Sveučilišta u Ljubljani u sustavu visokog obrazovanja i znanosti 
Slovenije. Rektor Pejovnik iznosi sljedeće činjenice: 

� u Sloveniji djeluju 3 državna sveučilišta u Mariboru, Ljubljani i Kopru te 1 poluprivatno 
sveučilište u Novoj Gorici 

� 4 rektora djeluju u Rektorskoj konferenciji, radeći zajednički i nerazdvojno 

� Sveučilište u Ljubljani je integrirano i decentralizirano 

� uveden je Dekanski kolegij (dogovori koji se postignu na Dekanskom kolegiju, lako se 

usvoje i prihvate na Senatu)  

� smanjen je broj studijskih programa (za 25%) i izbornih kolegija  

� smanjen je broj programa doktorskih studija (uveden 21 doktorski program) te su 

osnovane doktorske škole 

� Sveučilište raspolaže budžetom u iznosu od 350 milijuna eura, od čega se 170 milijuna 

izdvaja za studijske programe, pri čemu se navedeni iznos raspoređuje na fakultete po 

unaprijed utvrđenim pravilima (rektor može 5% sam rasporediti); oko 1 milijun eura ide  

u rezervni fond-rektor može navedeni iznos posuditi na vrijeme od godine dana, a u 

slučaju posudbe na dulji rok, o tome odlučuje Upravni odbor u sastavu od 9 članova, pri 

čemu 3 člana imenuje Vlada, 4 Sveučilište u Ljubljani, 1 član je iz privrede te 1 student, 

šalje se interna revizija na onaj fakultet koji posuđuje navedeni iznos na vrijeme dulje od 

godine dana-nema nikakvih sankcija, ali se traži podloga za bolje rješenje 

� 100 milijuna eura je za istraživačke projekte (2% od projekata ide na fakultete) 

� 40 milijuna od slovenske privrede (oko 600 ugovora) 

� 20 milijuna od školarina (izvanredni studiji-najviše tehničko područje) 

� 40 milijuna iz Europe 

� 88 milijuna iz strukturnih fondova za izgradnju kemije i informatike 

� postoji velik nerazmjer između javnog i realnog sektora te sektora proizvodnje 

� 25 milijuna kuna je manje sredstava u odnosu na 2011. godinu 

� neće se uvoditi školarine 

U raspravi koja je potom uslijedila, dekan Zakošek je upitao da li država financijski potpomaže 

doktorske studije, ima li različitih modela (3+2, 1+4, 0+5) te da li postoji mobilnost među 

studentima. Rektor Pejovnik kazuje kako se doktorski studiji plaćaju (postoje školarine, no, 

studenti dobivaju i stipendije; više od 70% ne plaća školarinu; iznos školarine, primjerice na 

Medicinskom fakultetu, iznosi od 4-9000 eura na godišnjoj razini, iako su realni troškovi studija 

daleko veći). Vezano uz modele studija, uglavnom je prisutan model 3+2 (iznimka je studij 

Društvene nauke i Pedagoški studij, koji imaju model 4+1). Do 2020. godine plan je da se uvede 



 4

model 0+5 (na medicini, farmaciji i matematici), dok će se model 3+2 zadržati samo na 

visokostručnim programima (možda će se otvoriti Visoka tehnička škola). Što se tiče mobilnosti 

studenata, unutarnja nije na visokom nivou odnosno bolja je inozemna mobilnost. Dekan Boras 

ističe kako je Filozofski fakultet napravio program restrukturiranja modela 3+2 i 4+1, budući da 

isti ne daju tržišno dobar program. Sukladno navedenom, Filozofski fakultet radi na tome da se 

uvede model 0+5. Rektor Pejovnik kazuje kako Sveučilište u Ljubljani još uvijek nema 

mišljenje o uvođenju takvog modela. Također, rektor smatra da treba pronaći kohezivne projekte, 

što je vrlo dobar argument za doktorske škole. Dekan Perić upitao je kakav je odnos broja 

studenata na pojedinim sastavnicama te kakva je situacija s upošljavanjem studenata. Rektor 

Pejovnik navodi kako raste broj studenata na tehničkim fakultetima, no, općeniti je cilj 

Sveučilišta u Ljubljani smanjiti broj studenata, a u svrhu podizanja kvalitete, odabiranjem 

najboljih. Mladi ljudi mogu pronaći posao, ali nemaju sigurnost (radni odnos se zasniva na 

određeno vrijeme). Strojari vrlo lako pronalaze posao, kao i doktori znanosti. S druge strane, u 

Sloveniji nedostaje velik broj liječnika. Na upit profesorice Čikeš, kakva je pozicija Sveučilišta u 

Ljubljani u društvu i općenito medijima, rektor Pejovnik ističe da je puno bolja te da imaju 

mogućnost izraziti svoje mišljenje. Profesorica Turković s Akademije likovnih umjetnosti 

upitala je kakav je odnos između privatnih i javnih sveučilišta, i da li postoji zdrava konkurencija. 

Rektor Pejovnik navodi da je konkurencija zdrava, ukoliko je bazirana na kvaliteti, no, privatna 

sveučilišta nisu konkurencija. Profesora Judaša zanima da li su sveučilišta privatne korporacije 

ili korist građanima. Rektor Pejovnik kazuje kako Slovenija nema sluha za socijalnu isključivost 

te da je populizam opasan. Na upit prorektorice Divjak kakav je utjecaj imao ulazak Slovenije u 

Europsku uniju na upis studenata, rektor Pejovnik ističe kako Slovenija ima problem s 

nemobilnošću. Dekan Janjanin upitao je kakav je status umjetničkih akademija unutar 

Sveučilišta, na što je rektor odgovorio da imaju prorektora za umjetnost. Dekan Miličić upitao je 

da li Sveučilište ima sveučilišnu bolnicu, i ako je nema, da li se radi na tome da se ista ipak 

osnuje. Rektor Pejovnik kazuje kako je to utopija, no, na tome se radi na nacionalnoj razini 

(sveučilišta Slovenije i 2 Klinička bolnička centra). 

Rektor Bjeliš zahvalio se rektoru Pejovniku na vrlo zanimljivom izlaganju, te je potom otvorio 

12. izvanrednu sjednicu Senata u 343. akademskoj godini (2011./2012.), po točkama kako slijedi. 

Dnevni red: 

1) Razvoj i preobrazba Sveučilišta u Zagrebu 

 2) Odobrenje upisnih kvota za upis u I. godinu združenog diplomskog studija Menadžment 
i savjetovanje za europsko obrazovanje u akademskoj godini 2012./2013.  – Učiteljski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu 
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3) Izvješće Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava kvalitete Sveučilišta u Zagrebu  

4) Sektorska analiza  

5) Ostalo 

Nakon što je dnevni red jednoglasno prihvaćen, a prije prelaska na prvu točku dnevnog reda 
sjednice, profesor Žager upitao je zašto na istom nije točka Sveučilišna nastavna literatura, s 
napomenom da predmetna točka nije bila niti na prošloj sjednici Senata, održanoj 15. svibnja. 
Prorektorica Kovačević izjavljuje da iz objektivnih razloga nije mogla biti održana sjednica 
Povjerenstva za sveučilišno nastavnu literaturu, ispričavajući se u ime Povjerenstva zbog nastale 
situacije, kazujući da je danas održana sjednica. 

Potom je rektor Bjeliš nastavio rad sjednice po prvoj točki dnevnog reda: 

1) Razvoj i preobrazba Sveučilišta u Zagrebu 

Rektor Bjeliš dao je sažeti prikaz radnog materijala Razvoj i preobrazba Sveučilišta u Zagrebu, 
napominjući da nekoliko točaka predmetnog materijala, u ovom trenutku još uvijek nije 
razrađeno. Ovaj materijal je razrada i nadopuna dokumenta Razvoj i preobrazba Sveučilišta u 
Zagrebu;  Polazne pretpostavke (dalje: Pretpostavke) koji je Senat Sveučilišta u Zagrebu usvojio 
na sjednici održanoj 22. prosinca 2010. Stoga se ovaj i navedeni dokument trebaju smatrati 
dijelovima cjelovitog materijala, koji je podloga za raspravu nakon koje će se pristupiti izradi 
temeljnih sveučilišnih dokumenata za, orijentaciono, sljedeće desetljeće, pobliže za sažete 
tekstove o sveučilišnoj misiji i viziji, pa zatim i strategiji, kao i za promjene u Statutu Sveučilišta 
u Zagrebu i u ostalim normativnim aktima. Materijal će također u svom konačnom obliku biti 
jedan od doprinosa Sveučilišta za rad na nacionalnoj strategiji i na ostalim odgovarajućim 
legislativnim, programskim i provedbenim koracima.  Nadalje, rektor podsjeća da je, uz niz 
osvrta, zaključaka i izjava u protekle dvije godine, Senat na sjednici održanoj 13. rujna 2011. 
također usvojio i dokument Polazišni prilozi za rad na strategiji istraživačkog i visoko-
obrazovnog sustava Republike Hrvatske, koji je korišten i kod izrade Smjernica za strategiju 
odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije iz travnja 2012.  

Nakon predočenog materijala, rektor je pozvao članove Senata , kao i ostale članove sveučilišne 
zajednice da svojim prilozima pridonesu raspravi o materijalu „Razvoj i preobrazba Sveučilišta u 
Zagrebu; Razrada polaznih pretpostavki“ do 12. srpnja 2012. godine, napominjući da će se 
tematska sjednica Senata održati 17. srpnja. Radni materijal bit će dostupan na mrežnoj 
stranici Sveučilišta. 

U raspravi u kojoj su sudjelovali brojni diskutanti (dekan Zakošek, profesor Grgin, akademik 
Kostović, dekan Šimović, profesor Judaš, docentica Garašić, dekan Midžić, profesorica 
Vera Turković, dekan Miličić, dekan Romić, profesorica Čikeš) naglašena je važnost 
prihvaćanja dokumenta Razvoj i preobrazba Sveučilišta, jer kad se jednom usvoji, isti treba biti 
obvezujući. Dakle, treba inzistirati da se predmetni dokument provede, bez obzira na smjer i 
utjecaj politike. Rektor Bjeliš ističe kako je ovaj elaborat o promjenama na Sveučilištu nezavisan 
od zakonskih promjena i politike. Profesorica Čikeš smatra da treba obrazovati medije, po uzoru 
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na Finsku, s čim se rektor složio. Dekan Romić ističe da se mora precizno postaviti metodologija 
funkcioniranja ovog dokumenta i kako će se isti provesti. 

Također, rektor Bjeliš skreće pozornost članovima Senata na dopis Vijeća tehničkog područja, a 
vezano uz Smjernice za strategiju odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije, pozivajući 
profesora Kapovića, predsjednika Vijeća da ukratko upozna članove Senata s predmetnim 
dopisom. Nakon iscrpne rasprave na kojoj su, uz rektora, sudjelovali i drugi uvaženi gosti, 
uvodničari (akademik Leo Budin, akademik Marin Hraste, prof. dr. sc. Tomislav Filetin  i prof. 
dr. sc. Ignac Lovrek), na Vijeću su doneseni određeni zaključci, koji će se do sljedeće, redovite 
sjednice Senata detaljnije razraditi, skrećući pozornost na drugu točku predočenih zaključaka. 
Naime, vijeće predlaže ministru znanosti, obrazovanja i sporta žurno  formiranje Povjerenstva za 
izradu strategije temeljene na Smjernicama za strategiju odgoja, obrazovanja, znanosti i 
tehnologije u koje će Senat Sveučilišta u Zagrebu imenovati svoje predstavnike, koji svojom 
sposobnošću, umijećem i htijenjem mogu sudjelovati na izradi Strategije, s jedne strane, a s 
druge, izvještavati Sveučilište o stanju izrade tako važnoga dokumenta, kazao je profesor 
Kapović.  

Potom je rektor predložio da se zaključci Vijeća tehničkog područja modificiraju u senatske 
te da se kao takvi prihvate, što je Senat i jednoglasno prihvatio. 

ZAKLJUČCI 

1) Senat Sveučilišta u Zagrebu daje podršku Rektoru na aktivnostima, koordinaciji i vođenju 
strategije koja je započeta Smjernicama za strategiju odgoja, obrazovanja, znanosti i 
tehnologije te predlaže da se što prije pokrene izrada analize stanja visokoobrazovanog i 
istraživačkog sustava.  

2) Predlažemo ministru znanosti, obrazovanja i sporta žurno formiranje Povjerenstvo za 
izradu Strategije temeljene na Smjernicama. Senat Sveučilišta u Zagrebu u navedeno će 
Povjerenstvo imenovati svoje predstavnike, koji svojom sposobnošću, umijećem i 
htijenjem mogu sudjelovati na izradi Strategije, s jedne strane, a s druge, izvještavati 
Sveučilište o stanju izrade tako važnoga dokumenta.  

3) Vijeća područja će pomoći u pripremi svih potrebnih analiza koje se odnose na 
posebnosti pojedinih znanstvenih i umjetničkog područja.  

 

2) Odobrenje upisnih kvota za upis u I. godinu združenog diplomskog studija 
Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje u akademskoj godini 2012./2013.  
– Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

Prorektorica Divjak izvijestila je o dopisu profesora Šimovića, dekana Učiteljskog fakulteta, 
kojim se zahtijeva odobrenje kvote od 25 studenata za upis u akademsku godinu 2012./2013. za 
združeni međunarodni studij Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje, zajedno sa 
Sveučilištem u Münsteru, Njemačka. S obzirom na to da združeni studij počinje već 1. listopada 
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2012., zbog njegovog međunarodnog karaktera (prethodno treba riješiti smještaj stranih studenata 
u Zagrebu), rok za prijavu jest 1. srpnja 2012.  

� Senat je jednoglasno odobrio upisnu kvotu za upis 25 studenata u I. godinu 
združenog diplomskog studija Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje u 
akademskoj godini 2012./2013., Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i 
izvanredni natječaj za upis na predmetni studij u lipnju 2012. 

3) Izvješće Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava kvalitete Sveučilišta u 
Zagrebu  

Prorektorica Divjak podsjeća da  je predmetno Izvješće predočeno članovima Senata na prošloj 
sjednici te da su isti mogli uputiti određene primjedbe ili sugestije do 25. svibnja ove godine. 
Kako nije bilo primjedbi, prorektorica predlaže da se Izvješće prihvati, naglašavajući da je 
predmetno izvješće jedan od neizostavnih dokumenata potrebnih za predstojeću vanjsku prosudbu 
sustava osiguranja kvalitete koja je planirana na jesen 2012. godine.  
 

� Senat je jednoglasno usvojio Izvješće Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava 
kvalitete Sveučilišta u Zagrebu.  

4) Sektorska analiza  

Rektor Bjeliš izvještava da je rad na sektorskoj analizi bio vrlo intenzivan, posebice od strane 
vijeća područja koja su doprinijela analizi sektora iz svojih nadležnosti. Od 13 sektora koje je 
trebalo obraditi, prikupljeni su podaci za njih 8. te će isti sutra biti poslani na adresu resornog 
ministarstva, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i MZOS-a. Rektor 
poziva da se na sektorskoj analizi i dalje radi tijekom lipnja, budući da se radi o vrlo zahtjevnom 
poslu. 

5) Ostalo 

Rektor Bjeliš izvijestio je o zahtjevu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, kojim se traži 
suglasnost Senata za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 3 
milijuna kuna, a u svrhu nabave električne struje za 2012. godinu. 

� Senat je jednoglasno dao suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i 
za račun Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u vrijednosti iznad 3 milijuna 
kuna, a vezano uz nabavu električne struje za 2012. godinu. 

Nadalje, rektor izvještava i o sljedećem događanjima na Sveučilištu: 

� dodjela stipendija studentima, u petak, 15. lipnja 2012.   

� 14. lipnja 2012. u auli Rektorata bit će održan okrugli stol o Nacrtu prijedloga Zakona o 
hrvatskom kvalifikacijskom okviru. 

 

* 

Rektor je zahvalio svima na sudjelovanju u radu sjednice, te zaključio sjednicu u 18,25 sati. 
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Rektor                                                                 

                                                                                            Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, v.r. 

Zapisnik sastavila: 

Jelena Đuran, dipl. iur. 

 
Uz poziv:   
Klasa: 602-04/12-04/2 
Urbroj: 380-021/105-12-8 
 
15. lipnja  2012. godine 
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