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ZAPISNIK  

 
15.  redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 344. akademskoj godini (2012./2013.) 
održane u utorak, 11. srpnja 2013. 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. Melita Kovačević, prorektorica za istraživanje i tehnologiju 

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

- Prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za prostorni razvoj i međuinstitucijsku suradnju 

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

 

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

3. Red. prof. Enes Midžić, Akademija dramske umjetnosti – predsjednik Vijeća umjetničkog 
područja 

4. Prof. dr. sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet – predsjednik Vijeće 
prirodoslovnog područja 

5. Prof. dr. sc. Slavko Slišković, Katolički bogoslovni fakultet – zamjenik predsjednika Vijeća 
društveno-humanističkog područja 

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

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

8. doc.dr.sc. Lidija Bach-Rojecky, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 

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

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

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

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

13. Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, Stomatološki fakultet 

14. Prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

15. Prof. dr. sc. Boro Mioč, Agronomski fakultet 

16. Prof. dr. sc. Ines Han Dovedan, Agronomski fakultet 

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

18. Prof. dr. sc. Ljiljana Mikšaj-Todorović, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 
19. Prof. dr. sc. Sanda Rašić, Ekonomski fakultet 

20. Prof. dr. sc. Nataša Erjavec, Ekonomski fakultet 

21. Doc. dr. sc. Antonija Balić Šimrak, Učiteljski fakultet 

22. Prof.dr.sc. Nenad Zakošek, Fakultet političkih znanost 

23. Prof. dr. sc. Vladimir Medved, Kineziološki fakultet 

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

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

26. Prof.dr.sc. Damir Boras Filozofski fakultet 

27. Prof. dr. sc. Miljenko Jurković, Filozofski fakultet 
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28. Prof. dr. sc. Borislav Grgin, Filozofski fakultet 

29. Prof. dr. sc. Josip Talanga, Hrvatski studiji 

30. Prof. dr. sc. Tonći Matulić, Katolički bogoslovni fakultet 

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

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

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

33. Prof. dr. sc. Zlatko Karač, Arhitektonski fakultet 

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

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

36. Prof. dr. sc. Toma Udiljak, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

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

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

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

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

41. Prof.dr.sc. Miodrag Roić, Geodetski fakultet  

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

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

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

45. Prof. dr. sc. Zoran Nakić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

46. Prof. dr. sc. Sandra Bischof, Tekstilno-tehnološki fakultet 

47. Red. prof. Peruško Bogdanić, Akademija likovnih umjetnosti 

48. Red. prof. Mladen Janjanin, Muzička akademija 

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja 
49. Mr. art. Eva Kirchmayer-Bilić, Muzička akademija 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 
50. Vedran Dodig, Medicinski fakultet 

  

Predstavnici studenata preddiplomskog studija  
51. Tomislav Bosanac, Veterinarski fakultet 

52. Petra Radetić, predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija  
53. Goran Fruk, Agronomski fakultet 

54. Ante Vuletić, Ekonomski fakultet 

 

Ostali prisutni 
 - prof. dr. sc. Ivan Šestak, FFDI 

- doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 
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IZVJESTITELJI: 

- prof. dr. sc. Antun Glasnović, FKIT 

- prof. dr. sc. Feđa Vukić, AF 

- prof. dr. ac. Borivoj Modlic, FER 

- prof. dr. sc. Tamara Nikšić, PMF 

- prof. dr. sc. Ivica Smojever, FSB 

- prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, FF 

- prof. dr. sc. Željko Potočnjak 

 

Iz stručne službe Rektorata   
- 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 otvorio je 15. redovitu sjednicu Senata u 344. akademskoj 
godini (2012./2013.), pozdravio sve prisutne te predložio manje dopune dnevnog reda. Dnevni 
red se dopunjuje točkom 6) d) Studij psihologije - informacija; 20) Davanje suglasnosti dekanici 
Građevinskog fakulteta za sklapanje ugovora u vrijednosti iznad 3 milijuna kuna: 21) Izvješće sa 
sjednice Odbora za statutarna pitanja. 
Potom je dnevni red jednoglasno prihvaćen. 
 

Dnevni red: 

1) Izbor u počasno zvanje professor emeritus 
 

2) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 14. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 
u 344. akademskoj godini (2012./2013.) održane 11. lipnja 2013. 

 
3) Izvješće Povjerenstva za provedbu preporuka reakreditacijskog izvješća za Grafički 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
   

4) Izbori u zvanja 
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 pet godina 
c) Professori emeritusi – preraspodjela kvote (dodatno odobrenje za 3 fakulteta)     

              
5) a) Plan reakreditacije  visokih učilišta u akademskoj godini 2013./2014. - AZVO 

b) Unutarnje periodično vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu- 
prijedlog postupka 
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6) a) Novi studijski program diplomskog studija na engleskom jeziku Environment, 

agriculture and resource management (Okoliš, poljoprivreda i gospodarenje resursima) 
Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  
b) Zahtjevi za izmjenom podataka u izreci izdanih dopusnica Akademije likovnih  
umjetnosti i Muzičke akakdemije Sveučilišta u Zagrebu 
c) Vojni studiji - informacija o izradi studijskih pro grama 
d) Studij psihologije – informacija 

 
7) Istraživanja 

a) Prijedlog Ugovora MZOS o namjenskome višegodišnjem institucijskom financiranju 
znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015. 

 
8) Prijedlog novog poslijediplomskog specijalističkog studija Interkulturalna njemačko-

hrvatska poslovna komunikacija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
                        
9) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  
 
10) Sveučilišna nastavna literatura 
 
11)  Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu   
 
12) Preraspodjela sredstava iz kredita za kapitalnu izgradnju – stanje kredita  
 
13) a) Prijedlog konačne raspodjele sredstava participacije školarina za realizaciju ciljeva   

iz Ugovora prema prijedlogu Povjerenstva za praćenje programskih ugovora 
b) Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava participacije školarina iz ugovora – razlika 
pokri ća nedostajućih sredstava zbog prijelaza na novi model i razlika pokri ća 
materijalnih troškova 
c) Informacije o statusu zahtjeva prema MZOS-u za pokri će troškova vanjske suradnje  

 
14) Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu – stanje sanacijskog postupka 
 
15) Proračun Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2013. godinu 
 
16) a) Osnivanje Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji   

b) Osnivanje Centra za podršku studentima Sveučilišta u Zagrebu   
 
17) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i djelovanju Ureda za 

studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu   
 
18) Uspostava pravnog okvira za suzbijanje pojava diskriminacije i korupcije s ciljem 

unapređenja akademskog integritet – prijedlog sveučilišnih politika i pravilnika 
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19) Davanje suglasnosti dekanu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu za sklapanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna 

 
20) Davanje suglasnosti dekanici Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

sklapanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna 
 
21) Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja 
 
22) Ostalo 

*** 

1) Izbor u počasno zvanje professor emeritus 
Nakon detaljnog izvještaja za svakog od predloženika, izvjestitelji su predložili Senatu da se istim 
dodijeli počasno zvanje professor emeritus, budući da su predloženici svojom znanstvenom, 
nastavnom i stručnom djelatnošću značajno pridonijeli razvitku i napretku Sveučilišta u Zagrebu, 
a na temelju dokumentacije i podataka iznesenih u izvješću.  

R.b. Ur. br.  IME  PREZIME  Visoko učilište Izvjestitelj  
1. 602-

04/13-
16/6 

prof. dr. sc. 
Stanko 

TONKOVI Ć  Fakultet 
elektrotehnike i 
računarstva 

prof.  dr. sc. Ratko Magjarević, 
predsjednik povjerenstva 

2. 602-
04/13-
16/9 

prof. dr. sc.  
Drago 

KATOVI Ć Tekstilno-
tehnološki fakultet 

prof. dr. sc. Sandra Bischof, 
predsjednica povjerenstva 

3. 602-
04/13-
16/12 

prof. dr. sc. 
Vlatko  

ČERIĆ Ekonomski fakultet akademik Leo Budin, prof.emeritus, 
predsjednik povjerenstva 

4. 602-
04/13-
16/13 

prof. dr. sc. 
Tanja 

KESIĆ Ekonomski fakultet prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen, 
predsjednica povjerenstva 

5. 602-
04/13-
16/14 

prof. dr. sc. 
Doroteja 

MAČEK Filozofski fakultet prof. dr. sc. Damir Kalogjera, 
prof.emeritus, član povjerenstva 

6. 602-
04/13-
16/8 

prof. dr. sc. 
Hildegard 

Auf FRANI Ć Arhitektonski 
fakultet 

prof. dr. sc. Srečko Pegan, predsjednik 
povjerenstva 

7. 602-
04/13-
16/7 

red. prof.  
Ivan  

CRNKOVI Ć Arhitektonski 
fakultet 

prof. dr. sc. Lenko Pleština, 
predsjednik povjerenstva 

Prijedlozi su jednoglasno potvrđeni. 
 
2) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 14. sjednice Senata Sveučilišta u 
Zagrebu u 344. akademskoj godini (2012./2013.) održane 11. lipnja 2013. 
 
Zapisnik 14. sjednice Senata održane 11. lipnja 2013. godine jednoglasno je prihvaćen. 
U okviru ove točke prorektorica Divjak  izvještava o dopisu Tekstilno-tehnološkog fakulteta  
vezano uz provedbu razredbenog postupka odnosno kriterije za polaganje državne mature za upis 
studenata u prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija Tekstilni i modni dizajn. Podsjeća 
da je Odlukom Senata od 30. listopada 2012. godine usvojen zahtjev Tekstilno-tehnološkog 
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fakulteta da se pod kriterijima za polaganje državne mature za upis studenata u prvu godinu 
navedenog studija, za hrvatski jezik traži položena A razina hrvatskog jezika. Međutim, pri 
Agenciji za znanost i visoko obrazovanje došlo je do tehničke pogreške na način da je umjesto 
usvojene A razine, pogrešno navedena B razina hrvatskog jezika. Budući da je navedena 
pogreška uočena relativno kasno, i da se ista više ne može ispraviti, a da se pri tome ne dovedu u 
pitanje svi oni izbori i upisi studenata koji su već potvrdili izbore i polagali državnu maturu, 
prorektorica predlaže Senatu da potvrdi da se za upis na predmetni studij može koristiti razina B 
hrvatskog jezika. 

� Senat je jednoglasno podržao da se Odluka o kriterijima za upis u I. godinu 
preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplo mskih te stručnih studija na 
Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2013./2014. koju je Senat donio na 3. 
izvanrednoj sjednici u 344. akademskoj godini (2012./2013.) održanoj 30. listopada 
2012. ispravi u dijelu upisnih kriterija za preddiplomski sveučilišni studij Tekstilni i 
modni dizajn Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na način da se 
umjesto predviđene i usvojene razine A hrvatskog jezika prizna položena niža, B 
razina državne mature iz hrvatskog jezika.  

 
Prorektorica Vašiček ukratko je informirala o rješenjima Ministarstva financija Porezne uprave 
kojima je usvojena žalba protiv poreznog rješenja da su Medicinski fakultet i Građevinski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu obveznici poreza na dobit. 
 
Također, kazuje da nema informacija vezanih uz problematiku autorskih ugovora te da se s tim u 
vezi pokušava dogovoriti sastanak s ravnateljicom Porezne uprave. 

 

3) Izvješće Povjerenstva za provedbu preporuka reakreditacijskog izvješća za 
Grafi čki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

Prorektorica Divjak  u uvodnom dijelu svoga izlaganja ukratko podsjeća da je Povjerenstvo za 
provedbu preporuka reakreditacijskog izvješća za Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu u 
vremenu od svog imenovanja od 16. listopada 2012. do 14. svibnja 2013. godine podnijelo 
rektoru i Senatu tri izvješća, koje je Senat redovito prihvaćao i davao punu podršku radu 
Povjerenstva, ali i inicirao daljnje aktivnosti u svrhu poboljšanja stanja na Grafičkom fakultetu. 
Nakon što je Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 14. svibnja 2013. prihvatio III. 
Izvješće Povjerenstva, Senat je donio odluku da se proširi djelokrug rada samog Povjerenstva te 
je u tom smislu Povjerenstvo bilo dužno napraviti unutarnju provjeru kvalitete djelatnosti 
Grafičkog fakulteta, posebice, kvalitetu završnih i diplomskih radova studenata te doktorskih 
disertacija; kvalitetu nastavnika i angažman nastavnika na Fakultetu i izvan Sveučilišta te 
kvalitetu znanstvenog rada i doktorske izobrazbe. Zbog ovako proširenih zadaća Povjerenstva, 
Senat je ovlastio Rektora da donese odluku o proširenju sastava Povjerenstva s još dva člana. 
Odlukom Rektora od 22. svibnja 2013. u Povjerenstvo su imenovani prof. dr. sc. Tamara Nikšić s 
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Fizički odsjek i prof. dr. sc. Ivica Smojver s Fakulteta 
strojarstva i brodogradnje. Povjerenstvo je imalo vrlo zahtjevnu zadaću da u relativno kratkom 
vremenu na temelju dostupnih informacija podnese današnje izvješće za koje vjeruje da će 
članovima Senata pomoći da donesu zaključke koji će ići u smjeru uvažavanja, i preporuka 
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reakreditacijskog izvješća i unaprjeđenja stanja na Grafičkom fakultetu koje je dobilo negativno 
mišljenje u reakreditacijskom postupku, kazala je prorektorica, zamolivši profesora Modlica da 
ukratko upozna Senat sa sadržajem priloženog izvješća. 

Profesor Modlic kazuje da je izvješće primarno usmjereno, zbog kratkoće vremena, na iznošenje 
uočenih nedostataka koji bitno narušavaju kvalitetu nastavne i znanstvene djelatnosti Grafičkog 
fakulteta, a manje na pozitivne strane i vrijedne rezultate, kojih svakako ima. Tijekom svibnja i 
lipnja Povjerenstvo je izradilo unutarnju analizu kvalitete djelatnosti Grafičkog fakulteta u okviru 
svojih ovlasti i temeljem podataka dostupnih na Grafičkom fakultetu i javno dostupnih podataka. 
Vezano uz analizu diplomskih radova Grafički fakultet nije uspio uspostaviti mehanizam koji bi 
osigurao barem približno ravnomjerno opterećenje nastavnog osoblja pri vođenju ocjenskih 
radova, iako je problem neravnomjerne raspodjele evidentno prisutan već dulji niz godina. 
Pokušaj ograničavanja broja završnih i diplomskih radova koje pojedini djelatnik može voditi u 
istoj akademskoj godini nije dobio podršku Fakultetskog vijeća. Udio tema koje nemaju izravne 
veze s ishodima učenja programa Grafičkog fakulteta je relativno visok, iako bi završni ili 
diplomski rad trebao služiti provjeri ishoda učenja studijskog programa. Pritom se misli na teme 
vezane uz primijenjenu fotografiju, izradu web stranica ili teme iz fizike. Nastavnici koji vode 
takve radove zapravo nemaju potrebne kvalifikacije, a neki nisu čak niti izabrani u znanstveno-
nastavno zvanje, što je u suprotnosti s propisima iz osiguravanja kvalitete u području visokog 
obrazovanja. Kao posljedica, udio stvarnog istraživačkog rada studenata u takvim radovima je u 
pravilu iznimno nizak, odnosno uglavnom se radi o prepričavanju postojeće literature što nije u 
skladu s definicijom sveučilišnog studija. Također, ne uočava se sustavna razlika između završnih 
i diplomskih radova u smislu opsega rada ili njihove strukture, iako je opterećenje studenta 
izraženo ECTS bodovima za ta dva tipa ocjenskih radova bitno različito (6 ECTS bodova za 
završni i 30 ECTS bodova za diplomski rad). Na Grafičkom fakultetu provodi se praksa prema 
kojoj asistenti imaju ulogu neposrednih voditelja završnih i diplomskih, bez obzira na to radi li se 
o tek zaposlenim asistentima ili višim asistentima s doktoratom. Osim što nema zakonskog ili 
statutarnog temelja, ovakav način rada evidentno vodi na preopterećenje pojedinih asistenata jer 
neki asistenti neposredno vode i po trideset radova godišnje. Posve je nejasno razgraničenje 
pojma i prakse dizajna s pojmom i praksom grafičke tehnologije. Vrlo naglašena tehničko-
tehnološka komponenta  nastavnih programa očito nije dostatno prepoznata kod studenata jer se 
dobrim dijelom pridjeljuju diplomirati s temom koju  se pojmovno označava kao "dizajn". 
Međutim, pod tom oznakom uglavnom se završni i diplomski radovi  stvaraju s krajnjim 
rezultatom koji je smješten u kulturu ili u umjetničko područje, dakle u domenu kreiranja 
vizualne komunikacije, a ti su rezultati  metodološki polovično postavljeni, površno razrađeni i, 
nažalost, ne nadilaze razinu više škole. Doktorske disertacije - ono što je vrlo primjetno je vrlo 
velika razlika u izgledu doktorskih radova (veličina i oblik fontova, prored, margine), iako su u 
dokumentima Sveučilišta definirani okvirni parametri za izgled doktorskih radova. S obzirom na 
to da se radi o specifičnom fakultetu, razumljivo je očekivati ove razlike, no ovdje su one ipak 
prevelike te je vrlo teško uspoređivati količinu informacija unutar radova. Znatno veći problem 
predstavljaju izrazito velike razlike u tome od kojih se sastavnih dijelova doktorski radovi sastoje. 
Kod pojedinih disertacija u potpunosti nedostaje jedan ili više elemenata kao što su 
Hipoteza/Ciljevi/Problem/Očekivani doprinos, što kasnije definira i izgled doktorskog rada, kao i 
zaključne dijelove rada, koji predstavljaju ključan dio čitavog istraživačkog procesa. U završnom 
dijelu, gdje se daju zaključci, najčešće je uočljiva nedovoljna racionalna analiza i znanstveni 
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doprinos. Iako je u nekim slučajevima formalno naveden znanstveni doprinos ili 
potvrda/opovrgavanje hipoteze, ovo se najčešće svodi na tumačenje, objašnjavanje i opis mjera 
poboljšavanja bez ulaženje u samu srž problema koji se razrađuje, što bi u pravilu zahtijevalo 
interdisciplinarni pristup, sudeći prema samim temama radova.  Vrlo često nije jasno vidljivo koji 
je izravni znanstveni doprinos kandidata, kao i razlika između onog što je preuzeto i onog što je 
samostalno napravljeno. U nekim radovima vidljivi su vrijedni rezultati, velike upotrebne, no 
upitne znanstvene vrijednosti. S obzirom na to da se radi o brojnim, raznorodnim područjima u 
kojima su izvršena istraživanja unutar doktorskih radova, radi stvarnog poboljšanja kvalitete, bilo 
bi nužno imenovati grupu kompetentnih stručnjaka iz ovih područja, izvan Grafičkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, koji bi mogli izvršiti detaljnu racionalnu analizu kako sadržaja, tako i 
znanstvenih rezultata. Kvaliteta nastavnika - proučena su izvješća o posljednjem izboru gotovo 
svih nastavnika u znanstveno-nastavno odnosno u znanstveno zvanje. Analiza dokumenata 
pokazuje kako nastavnici korektno ispunjavaju uvjete za izbor u određeno zvanje, te je 
zadovoljavajuća struktura publikacija u kojima objavljuju rezultate svojih znanstvenih 
istraživanja. Proučeni dokumenti nisu pokazali nikakve posebnosti i nalaze se u okvirima izvješća 
nastavnika drugih sastavnica. Potrebno je naglasiti kako je za procjenu kvalitete nastavnika 
korišten pročišćeni tekst izvješća. Na temelju vlastitog iskustva i dobivenih saznanja potrebno je 
ukazati na činjenicu kako je ne mali broj izvješća vraćan na doradu, a neka i u više navrata. 
Pojedina izvješća su dopunjena tek nakon nekoliko mjeseci što ukazuje ili na površno pisanje 
izvješća ili na neispunjavanje uvjeta Rektorskog zbora u vrijeme predaje prijave na natječaj.  
Studenti su, na sastanku s članovima Povjerenstva, bili dosta kritični prema nastavnicima i 
kvaliteti njihova nastavnog rada. Studenti su, na sastanku s članovima Povjerenstva, bili dosta 
kritični prema nastavnicima i kvaliteti njihova nastavnog rada. Angažman nastavnika na 
Fakultetu - za potrebe procjene angažmana nastavnika na Fakultetu, na raspolaganju su bili samo 
podaci  iz dokumenta „Analiza izvedbe nastave u 2011/12.“ koji pokazuju kako dio nastavnika 
nema potrebno nastavno opterećenje od 300 norma sati. Veći je problem što nastavnici s niskim 
nastavnim opterećenjem, s punim angažmanom rade na pojedinim veleučilištima gdje, osim 
izvođenja nastave, obavljaju funkcije voditelja velikog broja završnih radova. Zanimljivo je da 
nastavnici završne radove izrađene na Tehničkom veleučilištu sustavno ne unose u bazu 
http://bib.irb.hr, za razliku od radova izrađenih na matičnom fakultetu, iz čega slijedi da su 
svjesni počinjenog prekršaja. Angažman nastavnika izvan Fakulteta/Sveučilišta - nije moguće 
sustavno i neupitno utvrditi zbog nedostupnosti svih relevantnih podataka. Na temelju podataka 
dostupnih na mrežnim stranicama nekih veleučilišta može se utvrditi kako su pojedini nastavnici 
Grafičkog fakulteta, kao nositelji kolegija, angažirani u izvedbi nastave, a da za takav angažman 
nemaju odobrenja Grafičkog fakulteta, odnosno Sveučilišta u Zagrebu. Nedvojbeno je utvrđen 
angažman nekolicine nastavnika Fakulteta na Veleučilištu u Varaždinu, Tehničkom veleučilištu 
Zagreb i na Veleučilištu Hrvatsko Zagorje u Krapini. Ovo je izvješće sigurno nepotpuno zbog 
nemogućnosti prikupljanja svih podataka sa svih visokih učilišta. Od uprave Grafičkog fakulteta 
je dobivena informacija kako u posljednje dvije akademske godine nije sklopljen niti jedan 
ugovor o angažiranju nastavnika Fakulteta izvan Sveučilišta što navodi na zaključak da pojedini 
nastavnici rade na veleučilištima bez odobrenja odnosno da krše odgovarajuće odluke Senata 
Sveučilišta. Ovdje je potrebno istaknuti još jednu neobičnu zanimljivost.  U akademskoj godini 
2011./2012. nastavnik Grafičkog fakulteta je tražio od administracije Grafičkog fakulteta, 
priznavanje ispita jednog kolegija kojega su studenti položili na preddiplomskom stručnom 
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studiju (na veleučilištu), a koji je pojedinim studentima određen kao razlikovni ispit pri upisu 
diplomskog sveučilišnog studija grafičke tehnologije. U obrazloženju tog zahtjeva navedeno je da 
su isti takav kolegij slušali, obavili vježbe te položili ispit na istoimenom kolegiju kod istog 
nastavnika koji je i zatražio priznavanje predmetnog kolegija. Smatramo nedopustivim 
izjednačavanje predmeta na stručnom i onih na sveučilišnom preddiplomskom studiju. 

Vidljivi su napori uprave Fakulteta da kroz donošenje velikog broja pravilnika prisili pojedine 
zaposlenike na pridržavanje osnovnih akademskih normi u području nastavnog, istraživačkog i 
stručnog rada. Međutim, ključne odluke su redovito blokirane na Fakultetskom vijeću (prijedlog 
novog Statuta, ograničenje broja završnih i diplomskih radova po djelatniku, reguliranje statusa 
studenata razlikovne godine prije upisa na diplomski studij itd), odnosno grupa od desetak 
djelatnika, zajedno s pojedinim predstavnicima studenata, onemogućava rad Fakultetskog vijeća. 
Iako nemali dio zaposlenika i studenata bezrezervno podržava nužne promjene, nažalost još 
uvijek postoji i dio zaposlenika koji sve pasivno promatra ne shvaćajući ozbiljnost trenutnog 
stanja, pa tako ne postoji „kritična masa“ članova Fakultetskog vijeća koja bi razriješila trenutnu 
tešku situaciju i omogućila normalno funkcioniranje Fakultetskog vijeća. Bilo je blokirano i 
odobravanje teksta natječaja za upis na diplomski studij. Međutim, danas je održana izvanredna 
sjednica FV, gdje je taj tekst u neizmijenjenom obliku prihvaćen. Povjerenstvo smatra da su 
iscrpljene sve metode da se problemi riješe u suradnji s FV i da se može konstatirati da taj 
postupak nije uspio. Povjerenstvo smatra da bi trebalo izraditi analize i scenarije koji bi 
uključivali prednosti i rizike pojedinih pristupa koje predviđa Statut Sveučilišta u Zagrebu 
odnosno ukidanje sastavnice, osnivanje sastavnice i statusne promjene sastavnice te smatra da bi 
Senat Sveučilišta u Zagrebu morao donijeti odluku o pokretanju nove faze rješavanja nastalih 
problema na Grafičkom fakultetu, uz mogućnosti koje predviđa Statut. Također, treba uzeti u 
obzir da se ne može dati pozitivan odgovor na Pismo očekivanja ministra koji je zahtijevao da se 
u roku od 6 mjeseci poboljša upravljačka i organizacijska struktura Grafičkog fakulteta. U tom 
smislu, Povjerenstvo predlaže Senatu osnivanje povjerenstva koje bi, u suradnji s upravom 
Fakulteta i Sveučilišta, Agencijom za znanost i visoko obrazovanje i Ministarstvom znanosti 
obrazovanja i sporta, pripremilo dokumente nužne za provođenje statusne promjene Grafičkog 
fakulteta, a koji bi uključivali:     

 
• osiguravanje opstojnosti i podizanja kvalitete studijskih programa Grafičke tehnologije 

na Sveučilištu kroz novi ustroj studija s potrebnim nastavnicima, suradnicima i 
administrativnom podrškom;  

• osiguravanje kontinuiteta studija za studente koji su studij započeli na Grafičkog 
fakultetu; 

• osiguravanje kontinuiteta znanstvenog rada u polju grafičke tehnologije na Sveučilištu u 
Zagrebu; 

• rješenje pravnih pitanja vezanih uz takvu odluku (status zaposlenika, imovinska pitanja i 
t.d.).  

 
Povjerenstvo također smatra da bi korištenje pozitivnih i negativnih iskustava nedavnog 
pripajanja Društvenog veleučilišta pojedinim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, moglo pomoći 
u ovom postupku i omogućiti upis studenata na novi studij Grafičke tehnologije već od ak. god. 
2014./15. Povjerenstvo kao jedan od prioriteta  ističe vođenje brige o studentima koji su već 
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upisani na Grafički fakultet kroz omogućavanje prikladnih i poticajnih uvjeta studiranja i 
nesmetanog stjecanja kvalifikacija i kompetencija u struci grafičke tehnologije. 
 
Povjerenstvo je svjesno težine ovakve odluke, ali smatra da bi svako daljnje odlaganje dovelo u 
pitanje održivost cijele jedne struke u Republici Hrvatskoj, što bi imalo daleko teže i 
dalekosežnije posljedice od eventualnog promjene statusa jedne sastavnice Sveučilišta u Zagrebu.  
 
Raspravu je otvorio dekan Zakošek izrazivši veliko priznanje radu ovog Povjerenstva, kazavši 
da je isto obavilo vrlo zahtjevan posao. Uz sve negativnosti prisutne na Fakultetu, poput 
nepotizma, privatizacije i nediscipline, dekan smatra da je došlo do svojevrsnog fenomena koji se 
upravo u tom području grafičkog oblikovanja u medijima dogodio, a to je da je došlo do velike 
tehnološke revolucije koju GF nije pratio. Neki znanstvenici nisu niti znanstveno niti nastavno 
pratili sve ove promjene na području koje je važno za grafičko oblikovanje. Uz statusne promjene 
koje je nužno provesti, smatra da su potrebni i novi ljudi. Neka područja nisu pokrivena, nema 
inovacija. Možda se može dugoročno razmišljati o tome da se stipendiraju neki mladi ljudi, i da 
se to u nekom srednjeročnom razdoblju riješi.  
Imati 3 katedre za fotografiju, od kojih jednu za umjetničku fotografiju, a nemati niti jednog 
zaposlenika u umjetničko-nastavnom zvanju, zadirati u dizajn, a nemati niti jednog zaposlenika u 
umjetničko-nastavnom zvanju dovoljno govori da ti ljudi, iako neformalno kvalificirani za ta 
područja, nemaju sveučilišni patent da predaju to što predaju, kazuje profesor Midžić. 
Dekan Parać sugerira da se postojeća pravna osoba koje se zove Grafički fakultet ukine, s 
naglaskom da nema ukidanja bez istodobnog osnivanja novog studija. Također, ukazuje na 
činjenicu da bi Povjerenstvo koje bi pripremalo dokumente nužne za provođenje statusne 
promjene Grafičkog fakulteta trebalo biti isključivo sveučilišno. 
 
Nakon provedene rasprave, Senat je jednoglasno donio sljedeću Odluku 

I. 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za provedbu preporuka reakreditacijskog izvješća za Grafički 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu o rezultatima unutarnje provjere kvalitete djelatnosti Grafičkog 
fakulteta izrađeno tijekom mjeseca svibnja i lipnja ove godine. 

II. 
Daje se ovlaštenje Rektoru da do 25. srpnja 2013. donese odluku o osnivanju sveučilišnog 
povjerenstva koje će, nakon konzultacija unutar Grafičkog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu te 
širih konzultacija, razmotriti sve aspekte mogućih statusnih promjena Grafičkog fakulteta i 
pripremiti odgovarajući prijedlog do sljedeće redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 
rujnu 2013.  

III. 
Prijedlog o čelništvu buduće sveučilišne jedinice bit će sastavni dio prijedloga o statusnim 
promjenama Grafičkog fakulteta. 
 

IV. 
Odgađa se davanje suglasnosti Rektora i Senata na programe pristupnika za dekana Grafičkog 
fakulteta do mjeseca rujna ove godine. 
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V. 

Rektor će zatražiti od dekanice Grafičkog fakulteta poduzimanje odgovarajućih mjera  vezano uz 
pojedine navode i zaključke Izvješća Povjerenstva za provedbu preporuka reakreditacijskog 
izvješća za Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 

VI. 
Daje se ovlaštenje Rektoru da u suradnji s dekanicom Grafičkog fakulteta, prof. dr. sc. Dijanom 
Mil čić, izvijesti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta o sadašnjem stanju i planu daljnjih 
mjera vezanim uz poboljšanje upravljačke i organizacijske strukture Grafičkog fakulteta. 

 

4) Izbori u zvanja 

O prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u znanstveno-
nastavna/umjetničko-nastavna zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu izvijestila je prorektorica 
Divjak,  kako slijedi:  

a) Potvrđivanje izbora  u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga (-e) 
profesora  (-ice)– trajno:   

Red.
br. 

Ur. broj Ime Prezime Datum 
zadnjeg 
izbora  

Datum 
raspisivanja 
natječaja 

Broj 
uvjeta 
Rektor
. zbora 

Visoko 
učilište 

Znan./umjet. 
područje 

Znan./umjet.polje/gr
ana 

1.  640-
03/13 

-07/19 

dr. sc. 
Mirko 

GOJIĆ 08.07.2008 09.01.2013. 9/12 Metalurški 
fakultet 

tehničke 
znanosti 

metalurgija/fizička 
metalurgija 

2.  640-
03/13 

-07/68 

dr. sc. 
Darko  

BABIĆ 15.01.2008. 27.02.2013. 6/12 Grafički 
fakultet 

tehničke 
znanosti 

grafička tehnologija 

3.  640-
03/13 

-07/86 

dr. sc. 
Zvonimir 

ŠIPUŠ 08.07.2008 06.03.2013. 8/12 Fakultet 
elektrotehnike 
i računarstva 

tehničke 
znanosti 

elektrotehnika/ 
radiokomunikacije 

4.  640-
03/13 

-07/58 

dr. sc. 
Jasmina 

STIPETIĆ-
OVČARIĆEK 

13.05.2008. 11.12.2012. 6/12 Stomatološki 
fakultet 

biomedicina i 
zdravstvo 

dentalna 
medicina/protetika 
dentalne medicine 

5.  640-
03/13 

-07/88 

dr. sc. 
Ivana 

MILETI Ć 08.07.2008 13.02.2013. 7/12 Stomatološki 
fakultet 

biomedicina i 
zdravstvo 

dentalna 
medicina/endodonci
ja i restaurativna 
dentalna medicina 

6.  640-
03/13 

-07/99 

dr. sc. 
Petar 

KES 13.11.2007. 09.11.2012. 8/12 Medicinski 
fakultet 

biomedicina i 
zdravstvo 

kliničke medicinske 
znanosti/interna 
medicina 

7.  640-
03/13 

-07/100 

dr. sc. 
Aida                                                                                                                         

SALIHAGI Ć 
KADI Ć 

08.07.2008 08.02.2013. 6/12 Medicinski 
fakultet 

biomedicina i 
zdravstvo 

temeljne medicinske 
znanosti/fiziologija 
čovjeka i 
neuroznanost 
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8.  640-
03/13 

-07/72 

dr. sc. 
Ivica 

KISI Ć 08.07.2008 18.02.2013. 10/12 Agronomski 
fakultet 

biotehničke 
znanosti 

poljoprivreda/ 

ekologija i zaštita 
okoliša 

9.  640-
03/13 

-07/73 

dr. sc. 
Marija 

PECINA 08.07.2008 18.02.2013. 7/12 Agronomski 
fakultet 

biotehničke 
znanosti 

poljoprivreda/ 

biljnogojstvo 

10.  640-
03/13 

-07/93 

dr. sc. 
Branimir 

ŠIMI Ć 08.07.2008 12.04.2013. 7/12 Prehrambeno-
biotehnološki 
fakultet 

biotehničke 
znanosti 

biotehnologija/ 

otpadne tvari 

11.  640-
03/13 

-07/103 

Igor LEŠNIK 08.07.2008 20.03.2013. 8/12 Muzička 
akademija 

umjetničko glazbena umjetnost/ 

reprodukcija glazbe-
sviranje 

12.  640-
03/13 

-07/105 

Mario PENZAR 08.07.2008 20.03.2013. 7/12 Muzička 
akademija 

umjetničko glazbena umjetnost/ 

reprodukcija glazbe-
sviranje 

13.  640-
03/13 

-07/106 

Ljerka OČIĆ 08.07.2008 20.03.2013. 8/12 Muzička 
akademija 

umjetničko glazbena umjetnost/ 

reprodukcija glazbe-
sviranje 

Prijedlozi su jednoglasno potvrđeni. 

 

b) Potvrđivanje izbora  u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga(-e) 
profesora(-ice)– na vrijeme  od (5) pet godina: 

Red. 
br. 

 

Ur. broj Ime Prezime Datum 
zadnjeg 
izbora   

Datum 
raspisivanja 
natječaja 

Broj 
uvjeta 
Rektor
. zbora 

Visoko 
učilište 

Znan./umj
et. 
područje 

Znan./umjet.polje/grana 

1.  640-
03/13 

-07/75 

dr. sc. 
Miljenko 

MARUŠIĆ 05.04.2000.,
ponovni 
izbor 
28.09.2005. 

07.11.2012. 7/8 Prirodoslovno
-matematički 
fakultet 

prirodne 
znanosti 

matematika/numerička 
matematika i 

primijenjena 
matematika  i 
matematičko 
modeliranje 

2.  640-
03/13 

-07/91 

dr. sc. 
Sandra 

BABIĆ 28.04.2009. 02.05.2013. 5/8 Fakultet 
kemijskog 
inženjerstva i 
tehnologije 

prirodne 
znanosti 

kemija/analitička 
kemija 

3.  640-
03/13 

-07/56 

dr. sc. 
Željka 

MIHAJLOVI Ć 19.10.2006., 
ponovni 
izbor 
21.11.2011. 

08.02.2013. 4/8 Fakultet 
elektrotehnike 
i računarstva 

tehničke 
znanosti 

računarstvo/arhitektura 
računalnih sustava 

4.  640-
03/13-
07/90 

dr. sc. 
Ivana 

BANJAD 
PEČUR 

08.09.2008. 20.03.2013. 4/8 Građevinski 
fakultet 

tehničke 
znanosti 

temeljne tehničke 
znanosti/materijali 

5.  640-
03/13 

-07/94 

dr. sc. 
Neven 

PAVKOVI Ć 13.10.2008. 27.02.2013. 6/8 Fakultet 
strojarstva i 
brodogradnje 

tehničke 
znanosti 

strojarstvo/opće 
strojarstvo 
(konstrukcije) 
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6.  640-
03/13 

-07/95 

dr. sc. 
Željko  

ŠITUM 13.10.2008. 27.02.2013. 5/8 Fakultet 
strojarstva i 
brodogradnje 

tehničke 
znanosti 

strojarstvo/proizvodno 
strojarstvo 

7.  640-
03/13 

-07/96 

dr. sc. 
Tanja 

JURČEVIĆ 
LULI Ć 

13.10.2008. 27.02.2013. 5/8 Fakultet 
strojarstva i 
brodogradnje 

tehničke 
znanosti 

strojarstvo/opće 
strojarstvo 
(konstrukcije) 

8.  640-
03/13 

-07/97 

dr. sc. 
Nastia 

DEGIULI 13.10.2008. 27.02.2013. 5/8 Fakultet 
strojarstva i 
brodogradnje 

tehničke 
znanosti 

brodogradnja/hidromeh
anika plovnih i 
pučinskih objekata 

9.  640-
03/13 

-07/98 

dr. sc. 
Joško 

PARUNOV 13.10.2008. 27.02.2013. 5/8 Fakultet 
strojarstva i 
brodogradnje 

tehničke 
znanosti 

brodogradnja/konstrukc
ija plovnih i pučinskih 
objekata 

10.  640-
03/13 

-07/101 

dr. sc. 
Marin  

ČIKEŠ 13.07.2009. 17.04.2013 5/8 Rudarsko-
geološko-
naftni 
fakultet 

tehničke 
znanosti 

rudarstvo, nafta i 
geološko 
inženjerstvo/naftno 
rudarstvo 

11.  640-
03/13 

-07/85 

dr. sc. 
Vesna 

BABIĆ 05.05.2010. 08.05.2013. 7/8 Kineziološki 
fakultet 

društvene 
znanosti 

kineziologija/kineziolog
ija sporta 

12.  640-
03/13 

-07/87 

dr. sc. 
Goran 

BUBAŠ 11.10.2007. 20.07.2012. 5/8 Fakultet 
organizacije i 
informatike  

društvene 
znanosti 

informacijske i 
komunikacijske 
znanosti 

13.  640-
03/13 

-07/92 

dr. sc. 
Sanja 

SELJAN 16.04.2008. 23.01.2013. 7/8 Filozofski 
fakultet 

društvene 
znanosti 

informacijske i 
komunikacijske 
znanosti/informacijski 
sustavi i informatologija 

14.  640-
03/13 

-07/102 

dr. sc. 
Zygfryd 
Eckardt 

GEHRMANN 20.05.2003., 
ponovni 
izbor 
16.12.2009. 

13.05.2013. 6/8 Učiteljski 
fakultet 

humanisti
čke 
znanosti 

filologija/germanistika 

15.  640-
03/13 

-07/107 

Lidija HORVAT-
DUNJKO 

23.09.2008. 20.03.2013.      4/8 Muzička 
akademija 

umjetničk
o 

glazbena 
umjetnost/reprodukcija 
glazbe-pjevanje 

Prijedlozi su jednoglasno potvrđeni. 

           

c) Professori emeritusi – preraspodjela kvote (dodatno odobrenje za 3 fakulteta) 

Prorektorica Divjak  u uvodnom dijelu kazuje kako je u materijalima za današnju sjednicu 
predočena tablica s pregledom kvota za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus 
za 5 akademskih godina (2009./2010. - 2013./2014.) s podacima o tome koliko je od ukupno 
utvrđene kvote iskorišteno u protekle 4 godine te koliko je ostalo neiskorišteno, kao i dodatne 
zahtjeve triju sastavnica za preraspodjelu kvote. Riječ je o Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, 
Katoličkom bogoslovnom fakultetu i Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu. Budući da je u ovoj akademskoj godini odobreno devet prijedloga za dodjelu počasnog 
zvanja professor emeritus te da je ukupno neiskorišteno 39 mjesta, a da se prema Pravilniku o 
dodjeli počasnog zvanja professor emeritus godišnje u pravilu odobrava petnaest počasnih zvanja 
i titula prof.emeritus, Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata 
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Sveučilišta u Zagrebu razmotrilo je 3 dodatna zahtjeva za proširenje kvote od gore spomenutih 
sastavnica (a  koje su već iskoristile kvotu od jednog odobrenog) te u tom smislu predlaže Senatu 
Sveučilišta u Zagrebu da odobri za ovu akademsku godinu (2012./2013.) tri prijedloga, kako 
slijedi: 

    

Red
br. 

Predloženik Predsjednik povjerenstva Članovi povjerenstva 

1. dr. sc. Ivana ČEPELAK, 
redovita profesorica u mirovini 
od  

01.10.2012. 

Farmaceutsko-biokemijski 
fakultet 

dr. sc. Tihana Žanić Grubišić, 
redovita profesorica – trajno, 
Farmaceutsko-biokemijski 
fakultet 

dr. sc. Jelena Filipović-Grčić, redovita 
profesorica – trajno, Farmaceutsko-
biokemijski fakultet, 

dr. sc. Dubravka Čvorišćec, redovita 
profesorica, Medicinski fakultet 

2. dr. sc. Darko MAYER, 
redoviti profesor u mirovini od  

01.10.2010. 

Rudarsko-geološko-naftni 
fakultet 

dr. sc. Andrea Bačani, 
redovita profesorica – trajno, 
Rudarsko-geološko-naftni 
fakultet 

dr. sc. Pavao Miletić, redoviti profesor 
– trajno, u mirovini, Sveučilište u 
Zagrebu, 

dr. sc. Čedomir Benac, redoviti 
profesor – trajno, Građevinski fakultet, 
Sveučilište u Rijeci 

3. dr. sc. Marijan BIŠKUP, 
redoviti profesor u mirovini od  

01.10.2009. 

Katolički-bogoslovni fakultet 

* prijedlog za imenovanje 
stručnog povjerenstva biti će 
dostavljen na slijedećoj 
sjednici Senata 

 

 

U raspravi koja je uslijedila, a u kojoj su sudjelovali dekan Parać, dekan Boras, dekan 
Dobranić, dekan Kurajica, dekan Hamzić, dekanica Mikšaj-Todorović, profesor Midžić i 
profesor Jurković bilo je prigovora na netransparentnost postupka. Istaknuto je da su sve 
sastavnice trebale biti pravodobno obaviještene o tome da je ostalo ukupno neiskorišteno 39 
mjesta, kako bi i one imale priliku aplicirati i pripremiti svoje prijedloge za počasno zvanje 
professor emeritus. Također, neki su mišljenja da prepuštanje neiskorištenih mjesta drugima nije 
dobra metodologija te da su utvrđene kvote možda nerealne i da nije dobro probijati kvotu. Bilo 
je prijedloga da rektor dobije diskreciono pravo da može predložiti određeni broj prijedloga izvan 
kvote za koje procijeni da su dobro utemeljeni prijedlozi. Neki smatraju da je razlog zašto je 
ostalo ovoliko neiskorištenih mjesta taj, što se na ovaj način htjela proširiti baza potencijalnih 
emeritusa. Naime, da su pojedini fakulteti iskoristili tu kvotu prve godine, stavili bi u lošiji 
položaj one profesore koji odlaze u mirovinu sljedeće 4 godine. Ovako su svi u istoj poziciji.  

S obzirom da je u ovom petogodišnjem razdoblju preostala još jedna godina i dosta mjesta, a da 
se prema Pravilniku godišnje u pravilu odobrava 15 prijedloga za počasno zvanje professor 
emeritus, prorektorica Divjak predlaže da Senat dade zadaću Povjerenstvu da napravi analizu 
koja će uključivati planove sastavnica koje imaju neiskorištene kvote za petu godinu i dobro 
utemeljene dodatne zahtjeve sastavnica koje su svoju kvotu već iskoristile te u tom smislu 
isplanirati godinu koja slijedi i nakon toga sljedeće petogodišnje razdoblje. U ovom trenutku ne 
možemo dati odgovore koliko imamo zahtjeva izvan kvote niti koliko ima planova za 
popunjavanje mjesta unutar zadanih kvota. U tom smislu bi se trebali prikupiti određeni podaci i 
dati prijedlog Senatu. Nakon što se takva analiza predoči Senatu, isti bi trebao donijeti konačnu 
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odluku, s čim se složio i rektor Bjeliš predlažući da se odgodi odlučivanje o ova tri prijedloga, 
sve dok se ne provode spomenuta analiza, a što je Senat jednoglasno podržao. 

Nakon provedene rasprave, Senat je jednoglasno zaključio da sastavnice mogu aplicirati 
svojim prijedlozima za dodjelu počasnog zvanja professor emerirus za akademsku godinu 
2012./2013. zaključno do 30. rujna ove godine, uzimajući u obzir i kvote i eventualne, dobro 
utemeljene zahtjeve sastavnica za proširenjem kvote.  

Senat će na rujanskoj sjednici odlučiti o pozivu za prijavu kandidata za akademsku godinu 
2013./2014., s tim da će se istodobno krenuti u pripremu prijedloga za sljedeće petogodišnje 
razdoblje. 

Senat odgađa odlučivanje o dodatnim zahtjevima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, 
Katoli čkog bogoslovnog fakulteta i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta za proširenje već 
iskorištene kvote. Navedeni zahtjevi bit će razmotreni i o njima će biti donesena konačna 
odluka u okviru ove akademske godine. 

 
5) a) Plan reakreditacije visokih učilišta u akademskoj godini 2013./2014. - AZVO 

Od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje donesen je Plan reakreditacije visokih 
učilišta u akademskoj godini 2013./2014., u koji su uključene sljedeće sastavnice Sveučilišta u 
Zagrebu: Filozofski fakultet, Fakultet političkih znanosti, Hrvatski studiji, Edukacijsko-
rehabilitacijski fakultet, Kineziološki fakultet, Katolički bogoslovni fakultet, Filozofski fakultet 
Družbe Isusove te Učiteljski fakultet, kazala je prorektorica Divjak  te dodala da se na mrežnoj 
stranici Agencije nalaze upute vezane uz postupak reakreditacije i izrade samoanalize. Također, 
Agencija će održati radionicu za izradu samoanalize tijekom rujna 2013., o čemu će sve 
sastavnice uključene u Plan reakreditacije za iduću akademsku godinu biti pravodobno 
obaviještene. 

 

b) Unutarnje periodično vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu- 
prijedlog postupka 

Prorektorica Divjak  kazuje kako je periodično unutarnje vrjednovanje studijskog programa 
obveza prema Pravilniku o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih 
preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija 
Sveučilišta u Zagrebu uz uvažavanje Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u 
Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG standardi - standard 1.2.).  Provodi se u razdoblju 
od pet do sedam godina od izdavanja dopusnice za studijski program te je sastavni dio unutarnjeg 
sustava za osiguravanje i unapređenje kvalitete obrazovanja na Sveučilištu. Cilj periodičnog 
unutarnjeg vrjednovanja je vrjednovanje ispunjavanja standarda, unaprjeđenje portfolia programa 
koji se izvodi i iskustva studenata tijekom studija, analiza završnosti i zapošljivosti te davanje 
preporuke sastavnicama za izmjene/dopune ili rekonstrukciju studijskog programa. Postupci 
izmjena i dopuna studijskih programa provedeni od 2010. do 2013. godine uzet će se u obzir tako 
da će studijski programi koji do sada nisu prošli ni jedan od postupaka vrjednovanja biti ciljana 
skupina unutarnjeg vrjednovanja. Odbor za upravljanje kvalitetom u suradnji s Uredom za 
upravljanje kvalitetom provodit će različite oblike edukacije, obuke i radionica kao pripremu za 
sve sastavnice koje ulaze u procese vrjednovanja studijskih programa te će činiti sastavni dio 
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postupaka unutarnjeg vrjednovanja. Nakon utvrđivanja polazišnog stanja za pojedine studijske 
programe, sastavnicama će se uputiti preporuke za unaprjeđenje na temelju kojih bi se 
reorganizirao studijski program i pristupilo postupku izmjena i dopuna. Nakon provedenih analiza 
sastavnice će dostaviti izvješća (max. 1500 znakova) s prijedlogom promjena. Kriteriji za analizu 
i vrjednovanje bit će ishodi učenja na razini studijskog programa i kolegija, završnost i 
prolaznost/uspješnost studiranja. Ujedno će se provoditi i formalna analiza potrebne 
dokumentacije za pojedini studijski program (primjerice dopusnica za izvođenje, svjedodžba, 
dopunska isprava). Aktivnosti će se odvijati i u okviru zadanih ciljeva 1. i 4. (Stjecanje 
kvalifikacija kroz kraće razdoblje i Studijski programi su utemeljeni na principu ishoda učenja) iz 
Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u ak. godinama 
2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. 
 

� Senat daje suglasnost na prijedlog postupka Odbora za upravljanje kvalitetom o 
unutarnjem periodičnom vrjednovanju studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu. 

 

6) a) Novi studijski program diplomskog studija na engleskom jeziku Environment, 
agriculture and resource management (Okoliš, poljoprivreda i gospodarenje 
resursima) Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

Prorektorica Divjak  u uvodnom dijeli kazuje kako je Radna skupina za studijske programe 
provela proceduru sukladno Pravilniku o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih 
preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija 
Sveučilišta u Zagrebu, a Odbor za upravljanje kvalitetom je na 7. sjednici održanoj 27. svibnja 
2013. potvrdio kako se predmetni studijski program može izvoditi u predloženome obliku. 
Također, i Vijeće biotehničkog područja je na svojoj 9. sjednici održanoj 19. lipnja 2013. godine 
donijelo pozitivno mišljenje o potrebi i svrhovitosti predloženoga studijskog programa. Riječ je o 

diplomskom studijskom programu, koji  nudi teoretska i praktična znanja usmjerena na održivo 
korištenje i gospodarenje prirodnim  resursima kao što su tlo i voda te na pozitivne i negativne 
utjecaje ljudske djelatnosti, prvenstveno poljoprivrede, na te resurse. Program je sastavljen tako 
da slijedi preddiplomske studije i omogućava nastavak studiranje na poslijediplomskim studijima. 
Studijski program provodi se tijekom dvije godine u ukupnom obimu od 120 ECTS. Sastoji se od 
4 semestra, svaki u obimu 30 ECTS - uvodni i osnovni blok predmeta, 2 semestra naprednih i 
specijalističkih predmeta te 4. semestar u kojemu se nude izborni predmeti (15 ECTS) i izrađuje 
diplomski rad (15 ECTS). Program nudi mogućnosti organiziranja blokne nastave i e-učenja. 
Eučenje je integralni dio diplomskog studija kao vitalni alat komunikacije i predavanja i 
predviđeno je u nekoliko predmeta programa. 
 

� Senat je jednoglasno donio odluku kojom usvaja zahtjev za ustroj i izvedbu novog 
studijskog programa diplomskog studija na engleskom jeziku Environment, 
agriculture and resource management (Okoliš, poljoprivreda i gospodarenje 
resursima) Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
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b) Zahtjevi za izmjenom podataka u izreci izdanih dopusnica Akademije likovnih 
umjetnosti i Muzičke akakdemije Sveučilišta u Zagrebu 

Prorektorica Divjak  kazuje kako je u materijalima za današnju sjednicu Senata dostavljen 
zahtjev Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu za izmjenu podataka u izreci izdane 
dopusnice za diplomski sveučilišni studij Grafika; smjerovi: Grafika, Primijenjena grafika 
Akademije likovnih umjetnosti na način da se navedeni naziv studija mijenja u diplomski 
sveučilišni studij Grafika. Također, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 
Restauriranje i konzerviranje umjetnina; smjerovi: Slikarstvo, Kiparstvo Akademije likovnih 
umjetnosti mijenja se u integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Konzerviranje i 
restauriranje i umjetnina; smjerovi: Slikarstvo, Kiparstvo. Izmjena naziva u Dopusnici za 
izvođenje studija  u skladu je s Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjima, granama i 
poljima, međunarodnoj praksi i svim važnijim poveljama koje se odnose na nazive u 
konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti. 

 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Studij za instrumentaliste; smjer: Klavir 
Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, mijenja se na način da se u izreci dopuni tekst točke 4. 
tako da isti glasi: “Studij se izvodi u sjedištu visokog učilišta i Područnom odsjeku u Rijeci.“ 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Studij za instrumentaliste; smjer: Gitara 
Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, mijenja se na način da se u izreci dopuni tekst točke 4. 
tako da isti glasi: “Studij se izvodi u sjedištu visokog učilišta i Područnom odsjeku u Rijeci.“ 
Integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij Pjevanje Muzičke akademije Sveučilišta u 
Zagrebu, mijenja se na način da se u izreci dopuni tekst točke 3. tako da glasi: “Studij se izvodi u 
sjedištu visokog učilišta i Područnom odsjeku u Rijeci.“  

� Senat je jednoglasno donio odluku o izmjeni podataka u izreci izdanih dopusnica 
Akademije likovnih umjetnosti i Muzi čke akakdemije Sveučilišta u Zagrebu 
sukladno Uputi Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta o postupku izmjena i 
dopuna odobrenih studijskih programa. 

 

c) Vojni studiji - informacija o izradi studijskih programa 

Prorektorica Divjak  informirala je o pripremi studija za vojne potrebe u suradnji s Hrvtskim 
vojnim učilištem „Petar Zrinski“, a temeljem inicijalnih razgovora između Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta, Ministarstva obrane i Sveučilišta u Zagrebu, kao i sastavnica koje bi bile 
uključene u izradu studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Vojno vođenje i 
upravljanje te preddiplomskog sveučilišnog studija Vojno inženjerstvo Sveučilišta u Zagrebu i 
Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“. U tom smislu donesena je Odluka Vlade RH, nakon 
čega Sveučilište treba s resornim ministarstvima izraditi prijedlog sporazuma koji će biti dan na 
odlučivanje Senatu. Za provedbu te odluke, od strane Vlade zaduženo je Ministarstvo obrane, a u 
suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu. U prilogu za današnju sjednicu pripremljen je prijedlog 
odluke Rektora o osnivanju radnih skupina za izradu navedenih studijskih programa, koja se 
dopunjuje na način da se u Radnu skupinu za izradu studijskog programa preddiplomskog 
sveučilišnog studija Vojno inženjerstvo uključuje još jedan član. Riječ je o doc. Dr. sc. Draženu 
Tutiću s Geodetskog fakulteta, a na prijedlog dekana Borasa, u Radnu skupinu za izradu 



 18

studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Vojno vođenje i upravljanje, članici 
doc. dr. sc. Ivani Franić s Filozofskog fakulteta određuje se zamjenik prof. dr. sc. Ozren Žunec. 

Zadaća radnih skupina za pripremu programa bit će izrada dokumentacije potrebne za postupak 
vrednovanja studijskih programa sukladno Pravilniku o postupku vrjednovanja studijskih 
programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te 
stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu.  

Rektor Bjeliš dodaje da se za potrebe izobrazbe časnika i drugih potreba u vojnim strukturama 
išlo na objedinjene zajedničke studijske programe koji bi trajali 4 godine, od čega bi prve tri bile 
sveučilišne, a posljednja godina uključivala bi vojnu izobrazbu. Budući studenti bli bi i studenti i 
kadeti. Očekuje da će Sveučilište u Zagrebu do proljeća iduće godine uspjeti provesti evaluaciju i 
donošenje odluke o navedenim studijskim programima. 

Dekan Bazijanac podsjeća da na Sveučilištu u Zagrebu od 1992. postoji jedan civilno-vojni 
model školovanja vojnih pilota, pri čemu su studenti ujedno i kadeti. Postoji ugovor između 
Fakulteta prometnih znanosti, Ministrastva obrane i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, što se 
pokazalo vrlo učinkovitim modelom.  
 

c) Studij psihologije - informacija 

Rektor Bjeliš upoznao je Senat o dosad poduzetim koracima vezanima uz Studij psihologije, 
kazavši da je 2. srpnja 2013. imenovao Radnu skupinu za izradu Prijedloga sveučilišnog sustava 
studijskih programa psihologije i Prijedloga preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa 
psihologije, koja je nakon toga započela s radom, a u čijem sastavu je ukupno 9 članova - 4 člana 
s Filozofskog fakulteta, 4 člana s Hrvatskog studija te jedna kolegica s 50% radnim vremenom na 
FF i 50% radnim vremenom na HS. Koordinatorica ove Radne skupine je prorektorica Divjak. 
Rok do kojega je ova Radna skupina dužna dostaviti prijedlog zajedničkog sveučilišnog sustava 
studijskog programa psihologije je 15. studeni 2013., dok je rok za dostavu prijedloga 
preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa psihologije 15. siječanj 2014., nakon čijeg 
dovršenja, odgovarajuća sveučilišna tijela trebaju u razdoblju od studenoga 2013. do ožujka 2014. 
provesti postupak vrjednovanja i prihvaćanja studijskog programa, kako bi ga se na vrijeme, do 
početka travnja 2014. moglo uvrstiti u listu preddiplomskih studijskih programa Sveučilišta u 
Zagrebu koje će pristupnici moći pohađati od akademske godine 2014./2015. 

Također, rektor podsjeća da su tijekom 2012. i 2013. godine dovršeni natječajni postupci kojima 
je zaposleno 7 docenata i jedan redoviti profesor u polju psihologije, dok je za jedno radno mjesto 
postupak još u tijeku, čime su bitno popravljeni uvjeti izvedbe studijskih programa iz psihologije 
na Hrvatskim studijima.  

 

7) Istraživanja 
a) Prijedlog Ugovora MZOS o namjenskome višegodišnjem institucijskom 
financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015. 

Prorektorica Kovačević iznosi prijedlog Ugovora, kazavši da je istim ugovorena visina 
financijske potpore za 2013. godinu za Sveučilište u Zagrebu u iznosu od 25.856.667,31 kn. 
Sredstva ugovora namijenjena su institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti što 
podrazumijeva: 1) financiranje specifičnih troškova znanstveno-istraživačkog rada (laboratorijski 
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potrošni materijal, laboratorijski uzorci i životinje, plinovi, troškovi provođenja eksperimenata, 
troškovi terenskog znanstvenog rada i anketiranja i drugi slični troškovi), 2) nabavka sitne i 
srednje znanstvene opreme (pojedinačne ukupne vrijednosti manje od milijun kuna), 3) 
diseminacija istraživačkih rezultata (publiciranje, odlasci na kongrese i slično), 4) popularizacija 
znanosti,  5) mobilnost istraživača i 6)  indirektni troškovi u vrijednosti 2% godišnjeg iznosa 
ugovora. (članak 2., stavak 2. Ugovora). Sveučilište i njegove sastavnice se obvezuju autonomno 
i odgovorno raspolagati doznačenim sredstvima, sukladno njihovoj namjeni utvrđenoj Ugovorom, 
kao i da doznačena proračunska sredstva neće koristiti za podmirivanje rashoda za zaposlene, 
nabavu kapitalne opreme i podmirivanje materijalnih troškova redovitog poslovanja ustanove 
(tzv. „hladni pogon“), osim za prethodne namjene iz članka 2., stavka 2. Ugovora. Prihod 
doznačen na temelju Ugovora čini namjenski proračunski prihod Sveučilišta i ne smatra se 
vlastitim prihodom u smislu članka 52. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12) 
(Članak 6. Ugovora). Sveučilište i njegove sastavnice dužne su zasebno pratiti tijek doznačenih 
sredstava na temelju Ugovora te za svaku pojedinu godinu provedbe Ugovora sastaviti 
financijsko izvješće iz kojeg će biti vidljiv način njihova korištenja sukladno namjenama 
određenim u članku 2., stavku 2. 

Prijedlog Ugovora je u potpunosti prihvaćen, ali se kao rezultat konstruktivne rasprave, u kojoj su 
sudjelovali profesor Klarica, profesor Midžić, dekan Strahonja, profesor Orlić, profesor 
Juračić i akdemik Kostović pojavio prijedlog dopune članka 7. st. 3. Ugovora na način da isti 
glasi: Za 2013. prvu godinu provedbe Ugovora, financijsko izvješće iz st. 1. ovog članka predaje 
se do 30. srpnja 2014.god., a iskazuje potrošnju sredstava doznačenih za 2013. zaključno s 30. 
lipnja 2014. Rok dostave financijskog izvještaja za 2013. ne utječe na rok dodjele financijske 
potpore za 2014. iz članka 4.ovog Ugovora. Rečeno je da će navedeno pomicanje roka osigurati 
vremenski okvir za potrošnju sredstava za namjene za  koje će Odlukom Senata sredstva biti 
dodijelenja sastavnicama. Kako će se taj proces odvijati nakon ljetne stanke, potrošnja sredstava 
za namjene iz Ugovora odvijat će se samo u zadnjem kvartalu 2013., pa se spomenuto pomicanje 
roka čini potrebnim i svrsishodnim. Udovoljavanje ovoj zamolbi postiže sse kvalitetnije 
upravljanje procesom dodjele sredstava i nadzorom potrošnje. 

� Senat je jednoglasno dao ovlaštenje Rektoru Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 
Aleksi Bjelišu za potpisivanje Ugovora o namjenskom višegodišnjem institucijskom 
financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015. s Ministarstvom 
znanosti, obrazovanja i sporta, uz manju izjenu odnosno dopunu sadržaja Ugovora 
(članak 7. st.3. Ugovora) koja će se Ministarstvu dati na razmatranje.  

 

Također, na Senatu je predočen i prijedlog raspodjele sredstava dodijeljenih programskih 
ugovorom za 2013. Prijedlog je rađen uz pretpostavku da će sredstva biti dostavljena u srpnju 
2013., te da će iznositi otprilike 25,8 milijuna kuna. Odbor za istraživanje, razvoj i tehnologiju 
jednoglasno se složio da ne bi trebalo sredstva podijeliti svim nastavnicima kao glavarinu, kao i 
da ne bi trebalo sredstva davati malom broju izvrsnih projekata. Ovo bi prije svega trebalo 
shvatiti kao poticajna sredstva, u pravilu namijenjena  znanstveno aktivnim kolegama koji nisu 
uspjeli dobiti značajne znanstvene projekte iz drugih izvora, kao i onim znanstvenicima koji su 
uspjeli dobiti takve projekte a apliciraju s temama koje nisu tim projektima obuhvaćene. U grubo, 
ideja je da nekih 2000 do 2500 znanstvenika (većinom sa Sveučilišta u Zagrebu) bude 
obuhvaćeno ovim sredstvima. Nudi se pet osnovnih oblika financiranja, koji se nazivaju KP 
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(kratkoročnim  projektima). Svaki znanstvenik smije se javiti na najviše jedan KP (bez obzira je li 
KP veći ili manji, i bez obzira javlja li se kao voditelj ili suradnik na projektu). Voditelj mora biti 
sa Sveučilišta u Zagrebu, kao i propisani broj suradnika, a povrh tog broja, smije se uključiti 
suradnike i sa drugih institucija bilo gdje u svijetu. Budući da je zaključeno da predočeni 
prijedlog zahtijeva dodatnu razradu i usuglašavanje, Senat je dao ovlaštenje Rektorskom 
kolegiju u širem sastavu da u suradnji s predsjednicima vijeća područja i uz konzultacije s 
dekanima sastavnica, prijedlog razmotri i finalizira. Sastanak dekana na temu financiranja 
znanstvene djelatnosti bit će održan 22. srpnja 2013. godine. 

8) Prijedlog novog poslijediplomskog specijalističkog studija Interkulturalna 
njemačko-hrvatska poslovna komunikacija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu 
Prorektorica Kovačević u uvodnom dijelu kazuje kako je  Vijeće društveno-humanističkog 
područja na sjednici održanoj 19. lipnja 2013. raspravljalo o programu poslijediplomskog 
specijalističkog studija Interkulturalne njemačko-hrvatske poslovne komunikacije Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon provedene recenzije programa, te nakon što je predlagatelj 
prihvatio primjedbe recenzenata, Vijeće je navedeni studijski program uputilo na prihvaćanje 
Senatu. Potom daje riječ prof. dr. sc. Zrinjki Glovacki Bernardi , koja je ukratko informirala o 
prijedlogu novog specijalističkog studija Interkulturalna njemačko-hrvatska poslovna 
komunikacija, kazavši da je poticaj za osnivanje predmetnog studija došao s dvije strane. 
Najznačajniji gospodarski partneri RH su zemlje njemačkog govornog područja – Njemačka, 
Austrija, Švicarska. S obzirom da se naši studenti imaju prilike školovati na znanstvenim 
studijima, nedostaje jedan specijalistički studij koji bi im omogućio stjecanje znanja, vještina i 
kompetencija u njemačkoj poslovnoj komunikaciji, u specifičnim područjima te ih pripremio za 
tržište rada. Poticaj su dale i kolege s drugih stranih sveučilišta. Program je dobio razne potpore, 
Austrijskog veleposlanstva - Trgovinskog odjela, Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske 
komore itd.. Studij je otvoren horizontalnoj pokretljivosti polaznika za stjecanje ECTS bodova na 
usporedivim sveučilišnim studijima, te vertikalnoj pokretljivosti mogućnošću upisivanja 
kandidata s propisanim brojem ECTS bodova stečenim na studijima drugih znanstvenih područja 
te na stručnim studijima. Nositelj i izvođač studija je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Izvodi se kroz dva semestra, a polaznici stječu kompetencije, znanja i vještine na 7. razini 
Europskog kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje.  

� Senat je jednoglasno donio odluku o prihvaćanju novog poslijediplomskog 
specijalističkog studija Interkulturalna njemačko-hrvatska poslovna komunikacija 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

        
9) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  
 
Prorektorica Kovačević izvještava da su temeljem izvješća Povjerenstva za poslijediplomske 
programe i doktorske teme, vijeća područja razmotrila i donijela sljedeći  

PRIJEDLOG 

1.Snježana Čukljek , Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Povezanost prethodne izobrazbe i stavova studenata studija sestrinstva o sestrinstvu kao profesiji 

2. Martina Džoi ć Dominiković, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
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tema: Elastografske vrijednosti tkiva dojke u žena 

3. Tihomir Grgi ć, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Učinak pentadekapeptida BPC 157 na cijeljenje kolovezikalne fistule u štakora 

4. Silvana Karačić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Ovisnost adolescenata o internetu 

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

tema: Učinak pentadekapeptida BPC 157 u terapiji lezija jezika, jednjaka, želuca i dvanaesnika izazvanih 
96%-tnom otopinom alkohola u štakora 

6. Ana Đanić Hadžibegović, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Utjecaj ekstraezofagusnoga refluksa na učestalost komplikacija i kvalitetu glasa bolesnika s 
govornom protezom 

7. Zvonimir Ivan Lubina , Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Analiza morfologije vratne kralježnice kod degenerativnih promjena trećega stupnja prema Mühle-u 

8. Neda Striber, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Promjene debljine sloja živčanih vlakana ispitivana metodom optičke koherentne tomografije u djece 
s cerebralnom paralizom i oštećenjem vidne funkcije 

9. Jelena Kovačić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Istraživanje čimbenika rizika za nastanak alergijskih dišnih bolesti s pomoću Bayesovih mreža 
temeljenih na podacima iz više izvora 

10. Aleksandrov Nedanov, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 

tema: Stupanj usvojenosti zadružnih načela u modelu optimizacije zadružnoga poslovanja  

11. Željka Bedek, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 

tema: Strateško upravljanje rizikom vinarija u Hrvatskoj 

12. Tomislava Vukušić, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

tema: Primjena hladne plazme pri obradi voćnih sokova 

13. Kruno Lepoglavec, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 

tema: Optimizacija primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture nagnutih terena 

14. Nera Bakšić, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 

tema: Vlažnost mrtvoga šumskoga goriva kao čimbenik nastanka požara nadopuna  

15. Ivica Papa, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 

tema: Modeli održavanja šumskih cesta u različitim reljefnim područjima 

16. Maja Popović, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 

tema: Genetska raznolikost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u pokusnim nasadima s potomstvom iz 
odabranih sjemenskih sastojina 

17. Andreja Đuka, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 

tema: Razvoj modela prometnosti terena za planiranje privlačenja drva skiderom 

18.Ana Mr đa, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, 

tema: Metoda određivanja turističke nosivosti u prostornom planiranju 

19. Tin Oberman, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, 

tema: Zvučni okoliš gradskih prostora – Urbanističko akustički čimbenici i modeli 

20. Marko Rukavina , Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, 

tema: Metoda integracije arheološkoga naslijeđa u urbanističkom planiranju 

21. Sabina Baraković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Multidimensional modelling of quality of experience for mobile web browsing (Višedimenzionalno 
modeliranje iskustvene kvalitete pregledavanja sadržaja weba pokretnim uređajima) 

22. Marko Zec, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
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tema: Improving performance in software Internet routers through compact lookup structures and efficient 
datapaths (Poboljšanje izvedbe programskih internetskih usmjeritelja pomoću kompaktnih preglednih 
struktura i efikasnih podatkovnih staza) 

23. Vladimir Klemo , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Peer tutoring in consumer computing (Međusobno poučavanje u potrošačkom računarstvu) 

24. Daniel Hofman, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Network on chip many-core architectures for multimedia processing (Mnogojezgrene arhitekture 
mreža na čipu za obradu multimedije) 

25. Marko Butorac , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Učinkovit programski definiran prijamnik visoke dinamike 

26. Ivan Budiselić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Component recommendation for development of composite consumer applications (Predlaganje 
komponenata za razvoj kompozitnih potrošačkih primjenskih programa) 

27. Miljenko Brezovec, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Matematički model cijevnoga hidroagregata za utvrđivanje uzroka njihanja snage 

28.Vedran Ivanac, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Kratkoročno predviđanje značajki prometnoga toka vozila zasnovano na staničnim automatima 

29. Miran Pobar , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Sinteza hrvatskoga govora utemeljena na odabiru jedinica i stohastičkim modelima 

30. mr. sc. Denis Čeke, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Procjena težine razvoja web aplikacija na osnovi konceptualnoga modela 

31. Josip Babić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Model-based approach to real-time embedded control systems development with legacy components 
integration (Modelski pristup razvoju ugradbenih računalnih sustava upravljanja za rad u stvarnom 
vremenu uz integraciju naslijeđenih komponenata 

32. Fabio Faraguna, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

tema: Poboljšanje disperzivnosti ugljikovih nanocijevi u poli(stiren/metakrilatnim) kompozitima 
kemijskom funkcionalizacijom 

33. mr. sc. Boris Huzjan, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 

tema: Model upravljanja sigurnošću prometa na autocestama 

34. mr. sc. Damir Šantek, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 

tema: Primjena GNSS RTK u katastarskoj izmjeri uz povećanu preciznost i pouzdanost mjerenja 

35. Ivan Razumović, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 

tema: Analiza transformacije visoke točnosti kao osnove za transformaciju visinskih referentnih sustava 

36. Dean Valdec, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 

tema: Utjecaj promjenjivih parametara fleksotiska na geometriju rasterskoga elementa predotisnute 
tiskovne podloge 

37. mr. sc. Amra Tuzović, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 

tema: Ovisnost kvalitete valovitoga kartona o sastavnim slojevima papira 

38. Dorotea Kovačević, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 

tema: Model grafičkoga oblikovanja sigurnosnih piktograma na ambalaži 

39. Ivana Plazonić, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 

tema: Slama žitarica kao alternativni izvor vlakanaca u izradi papira za novinski tisak 

40. Tihana Dekanić, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 

tema: Utjecaj fluorescentnih spojeva na svojstva pamučnih tekstilija u procesu pranja 

41. Bosiljka Šaravanja, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 
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tema: Istraživanje međupodstava sa zaštitnim djelovanjem od mikrovalnog zračenja u odjevnom predmetu 
tijekom održavanja 

42. Ana Popovčić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 

tema: Povijest sportskoga mačevanja u Zagrebu 

43. Aleksandar Skendžić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Model vrednovanja sigurnosti bežičnih lokalnih mreža u obrazovnim  

44. Andrea Rogošić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Antroponimija Splita u 19. stoljeću  

45. Tijana Trako Poljak , Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Uloga državotvornih simbola u izgradnji identiteta hrvatskoga društva 

46. Anita Bušljeta Tonković, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Mogućnost održivoga razvoja srednje Like 

47. Ana Babić Čikeš, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Razvoj emocionalne inteligencije u ranoj adolescenciji 

48. Marina Jurkin , Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Uloga nekih obilježja obiteljskih procesa u objašnjenju kvalitete odnosa među braćom i sestrama 

49. mr. sc. Lidija Bošković, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Pathos individuacije u ispovjednoj praksi kod Augustina, Rousseaua, Nietzschea i Kangrge 

50. Marina Blagaić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Etnološki i kulturnoantropološki doprinos otočnim studijima na primjeru Šolte 

51. Danijela Doblanović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Demografska slika župe Svetvinčenat od početka 17. do početka 19. stoljeća 

52. Marijana Togonal, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Kazališna uprizorenja Krležina Kraljeva 

53. Dubravka Lui ć-Vudrag, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Časopis Hrvatska revija (1928 – 1945) kao prostor promicanja hrvatskoga kulturnoga identiteta 

54. Ivan Josipović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Predromanički reljefi na teritoriju Sklavinije Hrvatske između Zrmanje i Krke do kraja 9. stoljeća 

55. Meri Zornija , Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Ranosrednjovjekovna skulptura na tlu Boke kotorske 

56. Stipe Kljaji ć, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Intelektualci i hrvatski nacionalizam (1929.-1945.) 

57. Tomislav Zagoda, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Humor u slovenskom, bosanskohercegovačkom i hrvatskom romanu u razdoblju tranzicije 

58. Goran Batina, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Hrvatska sociološka tradicija - osnivanje i razvoj sociologije u Hrvatskoj do 1945. 

59. Margareta Gregurović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Sociološki aspekti etničkih predrasuda na primjeru Hrvatske 

60. Marina Gabelica, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Bajke u književnosti i digitalnim medijima 

61. Nataša Polgar, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Vještica kao Drugi: folkloristički pristup zapisnicima sa suđenja u Zagrebu i okolici u 17. i 18. 
stoljeću 

62. mr. sc. Stjepan Brebrić, Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet, 

tema: Kristologija u dogmatskoj teologiji Stjepana Bakšića 
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63. mr. sc. Arkadiusz Krasicki, Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet, 

tema: Rođenje iz vode i Duha (usp. Iv 3,3-8) – egzegeza i učinci kod F. Porscha i F. Libermanna 

64. mr. sc. Elvis Ražov, Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet, 

tema: Simboličko spasenjsko posredovanje Božje prisutnosti i dijalektička struktura Isusova bogočovještva 
u djelu Rogera Haighta 

65. mr. sc. Stjepan Rusan, Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet, 

tema: Utjecaj i značenje kralja Davida u Prvoj knjizi Ljetopisa 

66. mr. sc. Ivana Nikolić, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 

tema: Usporedno vrednovanje učinkovitosti dvije različite metode usvajanja stolnoteniskih tehnika  

67. Jelena Dujmović, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 

tema: Visoko obrazovanje kao javna služba 

68.Drago Špoljarić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Limiting behaviour of random variables observed in random times (Granično ponašanje slučajnih 
varijabli opaženih u slučajnom vremenu)  

69. Branimir Gizdi ć, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: NOTCH1 mutation in chronic B-lymphocytic leukaemia (Mutacija NOTCH1 u kroničnoj B-
limfocitnoj leukemiji)  

70. Marko Bogović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Ekspresija čimbenika stanične smrti u neuroblastomu  

71. mr. sc. Ivan Savić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Spolne razlike u odgovoru na ishemijsko-reperfuzijsku ozljedu bubrega u štakora 

72. Martina Pauk , Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Mehanizmi regulacije koštanih morfogenetskih proteina putem željeza u tkivima i plazmi 

73. Ana Marija Marjanovi ć, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Djelovanje moduliranoga radiofrekvencijskoga zračenja na oksidacijsko-redukcijsku ravnotežu 
animalnih stanica 

74. Petra Dolenec, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Pokazatelji oštećenja i oporavka u različitim moždanim regijama i vremenskim intervalima nakon 
traumatske ozljede mozga u štakora 

75. Damir Danolić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Utjecaj polimorfizma u genima za biosintezu gangliozida i gangliozidnoga sastava membrana 
limfocita T na razvoj karcinoma vrata maternice 

76. Marija Burek Kamenari ć, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Uloga gena KIR u transplantaciji krvotvornih matičnih stanica 

77. Martina Vranki ć, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Utjecaj odabranih dopanada na strukturu i mikrostrukturu cinkovoga i barijevog aluminata 

78. Dijana Saftić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Novi 1,4-disupstituirani 1,2,3-triazolni derivati purinske i pirimidinske serije: Sinteza i biološka 
evaluacija 

79. Ivica Friščić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Measurement of the p(e,e'π+)n reaction with the short-orbit spectrometer at Q2 = 0.078 (GeV/c)2 
[Mjerenjereakcije p(e,e'π+)n spektrometromkratkeorbitena Q2 = 0.078(GeV/c)2] 

80. Marko Jer činović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Samoorganizacija i karakterizacija niklenih nanočestica u dielektričnoj matrici 

81. Suzana Miodragović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Rotacija svojstvenih potprostora perturbiranih matričnih parova s realnim spektrom 
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� Senat je jednoglasno odobrio sve gore navedene teme doktorskih disertacija. 

 
Povjerenstvo za poslijediplomske programe i doktorske teme, na temelju izvješća Kordinacijskog 
povjerenstva sveučilišnog interdisciplinarskog poslijediplomskog doktorskog studija Jezik i 
kognitivna neuroznanost, donijelo je sljedeći 
PRIJEDLOG 
1.Bruno Nahod, Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij Jezik i kognitivna 
neuroznanost, 

tema: Sociokognitivni pristup obradbi posebnoga jezika 

 
� Senat je jednoglasno odobrio gore navedenu temu doktorske disertacije. 

 

Povjerenstvo za poslijediplomske programe i doktorske teme, na temelju izvješća stručnih 
povjerenstava fakultetskih vijeća kojim je ustanovljeno da je došlo do administrativnih pogrešaka 
na sastavnicama, donijelo je sljedeći 
PRIJEDLOG 
1.Manda Orli ć, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

odobrena tema: Istraživanje materijalne kulturne baštine primjenom experimentalna i multivarijatne analize 

ispravak teme: Eksperimentalna i multivarijatna analiza u istraživanju materijalne kulturne baštine 

 

� Senat je prihvatio ispravak Odluke kojim se odobrava postupak i pokretanje 
stjecanja doktorata znanosti za gore navedenu temu pristupnice Mande Orlić. 

 
10) Sveučilišna nastavna literatura 

Prorektorica Kovačević izvještava Senat da je Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu 
Sveučilišta u Zagrebu  primilo od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao predlagatelja, prijedloge za 
objavljivanje sveučilišno nastavne literature. Nakon što su članovi Povjerenstva pregledali 
rukopise, detaljno pročitali recenzije rukopisa i dopise fakulteta, Povjerenstvo je donijelo sljedeće  

PRIJEDLOGE o odobravanju naslova: 
 
DENDROLOGIJA - CVIJET, ČEŠER, PLOD, SJEME, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. 
sc. Marilena Idžojtić. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet. 
 
SUICID FENOMENOLOGIJA I PSIHODINAMIKA , sveučilišni priručnik, autor: dr. sc. 
Aleksandra Mindoljević Drakulić, prof.. Predlagatelj je dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić, 
prof.. 
 
Prijenos zvuka, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović, prof. dr. sc. 
Kristian Jambrošić i doc. dr. sc. Antonio Petošić. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
elektrotehnike i računarstva. 
 
Klini čka optometrija, sveučilišni priručnik, urednik: prof. dr. sc. Branimir Cerovski. 
Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet. 
 

� Senat je jednoglasno odobrio gore navedene naslove. 
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11) Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu   

Prorektorica Divjak  kazuje kako je u skladu sa zaključkom Odbora za međunarodnu suradnju, a 
vezano uz provedbu Programa Erasmus +, u materijalima za današnju sjednicu predočen 
Prijedlog Odluke o proceduri za potpisivanje među-institucijskih sporazuma za mobilnost 
studenata i (ne)nastavnog osoblja. 

� Senat je jednoglasno donio Odluku o proceduri za potpisivanje među-institucijskih 
sporazuma za mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja, kako slijedi: 

I. 

Temeljem Erasmus University Charter Annotated Guidelines mobilnost studenata i 
(ne)nastavnog osoblja moguća je isključivo temeljem među-institucijskih sporazuma potpisanih 
između svih uključenih strana. 

II.  

Senat Sveučilišta u Zagrebu utvrđuje proceduru potpisivanja među-institucijskih sporazuma kako 
slijedi: 
a) POTPISNIK SPORAZUMA 

i. Među-institucijske sporazume koje ugovara isključivo jedna sastavnica Sveučilišta, 
potpisuje dekan Fakulteta/Akademije, odnosno voditelj centra za Hrvatske studije. 

ii. Među-institucijske sporazume koje ugovaraju dvije ili više sastavnica, odnosno 
Sveučilište u Zagrebu, potpisuje rektor, odnosno nadležni prorektor. Sve uključene 
sastavnice dužne su dostaviti rektoru suglasnost dekana za potpisivanje među-
institucijskog sporazuma te odluku o preuzimanju obaveza iz ugovora. 

b) ROKOVI ZA UGOVARANJE I DOSTAVU SVEUČILIŠTU 

Prema pravilima Programa Sveučilište u Zagrebu, nositelj Erasmus povelje, dužno je u svojoj 
evidenciji imati originale svih potpisanih među-institucijskih sporazuma. Rok za dostavu među-
institucijskih sporazuma Sveučilištu u Zagrebu je najkasnije do 1. studenog kalendarske godine 
koja prethodi akademskoj godini na koju se među-institucijski sporazum odnosi. U slučaju 
kasnije dostave sporazum neće biti uvršten u natječaje za odlaznu mobilnost. U slučaju 
sporazuma potpisanih na više akademskih godina, navedeno se odnosi isključivo na iduću 
akademsku godinu. Za ostale akademske godine sporazum će biti tretiran kao da je dostavljen 
unutar roka. Iznimka od ovog pravila su strateški važna partnerstva i sastavnice bez među-
institucijskih sporazuma. U slučaju strateški važnih partnerstva sastavnica je dužna dostaviti 
dodatnu dokumentaciju kojom dokazuje stratešku važnost. Navedeni sporazumi bit će iznimno 
uvršteni u natječaj za odlaznu mobilnost pod uvjetom da su Sveučilištu dostavljeni najkasnije 5 
radnih dana prije objave natječaja. U protivnome na njih se primjenjuju sva ista pravila kao i za 
ostale sporazume. 

 
12) Preraspodjela sredstava iz kredita za kapitalnu izgradnju - stanje kredita 

Vezano uz priloženu tablicu potrošnje kredita, prorektor Baleti ć kazuje kako trenutno nema 
prostora za prenamjenu, što ne znači da iste neće biti u mesecu rujnu. Posljednja prenamjena 
napravljena je prije mjesec dana u pregovorima s Ministarstvim znanosti, obrazovanja i sporta u 
smislu realizacije u korist Muzičke akademije, kao i jedan dio sa stavke Fakulteta organizacije i 
informatike, koji je išao u korist restorana u Varaždinu. 
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Danas na odlučivanju imamo prijedlog prenamjena dijela neugovorenih sredstava kapitalnih 
ulaganja, investicijskog održavanja i opreme Sveučilišta u Zagrebu iz kredita Privredne banke 
d.d., Zagrebačke banke d.d., koje se odnose na IV. Novu gradnju, b. ostalo -Sjeverni kampus, u 
korist Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta za sufinanciranje otkupa privatnog stana u zgradi 
Fakulteta, u Domagojevoj 2 u iznosu 50% procijenjene vrijednosti u protuvrijednosti 100.000,00 
eura u svrhu cjelovitog rješavanja imovinsko pravnog statusa sastavnice na navedenoj lokaciji, za 
koji molimo podršku i suglasnost Senata. 

� Senat je jednoglasno dao suglasnost o usklađenju sredstava dugoročnog kredita i 
prenamjeni neugovorenih sredstava kapitalnih ulaganja u korist Farmaceutsko-
biokemiskog fakulteta za sufinanciranje otkupa privatnog stana u zgradi Fakulteta, 
u Domagojevoj 2. 

Vezano uz priloženu tablicu investicijskog održavanja, prorektor Baletić kazuje kako smo u ovu 
godinu krenuli sa 7 milijuna kuna. Temeljem Odluke Odbora za proračun, platili smo račune iz 
prošle godine koji nisu bili plaćeni zbog rebalansa proračuna. Preostali iznos od 4 milijuna kuna 
podijeljen je na način da 3,5 milijuna kuna ide za različite potrebe, uglavnom za sanacije krovova 
pojedinih sastavnica, a ostatak sredstava za energetsku učinkovitost za certificiranje zgrada. 
Budući da su se razni postupci javne nabave već zaključili ili će biti zaključeni ovih dana, 
prorektor Baleti ć moli dekane sastavnica na ažurnost u podnošenju računa prema 
Ministarstvu.  Zaključno, prorektor kazuje kako je u postupka pregleda 120 000 m2 prostora za 
energetsko certificiranje zgrada fakulteta, za koji pretpostavlja da će biti završen u mjesecu rujnu, 
s tim da se očekuje potpuni završetak certificiranja svih preostalih zgrada fakulteta do kraja ove 
godine. 

 
13) a) Prijedlog konačne raspodjele sredstava participacije školarina za realizaciju 
ciljeva iz Ugovora prema prijedlogu Povjerenstva za praćenje programskih ugovora 

Prorektorica Vašiček iznosi Zaključak Odbora za proračun I. Sredstva koja se doznačavaju 
sastavnicama iz Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija 
imaju karakter participacije školarina te se iz njih moraju izdvajati sredstva u iznosu od 3% i 
uplaćivati na račun Sveučilišta u Fond za stipendiranje darovitih studenata. Iz doznačenih 
sredstava, sastavnicama za participacije školarina za prve godine studija, za nadoknade manjih 
prihoda zbog promjene modela participacija školarina za poravnanje indeksa pokrića materijalnih 
troškova, sastavnice će izdvojiti 3% i doznačiti Sveučilištu u Fond za stipendiranje. Iz sredstava 
doznačenih temeljem Odluke o raspodjeli sredstava za realizaciju ciljeva i aktivnosti, 
sastavnicama i središnjim službama neće se izdvajati 3% i doznačavati u Fond za stipendiranje. 
Navedenih 3% i 3% na preostala sredstva iz Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih 
studenata u troškovima studija za ak. god. 2012./2013., koja za sada nisu raspoređena, Sveučilište 
će izdvojiti sredstva u Fond za stipendiranje te naknadno to sastavnice neće biti u obvezi. 

 
� Senat je jednoglasno prihvatio Zaključak Odbora za proračun I od 3. srpnja 2013. 

godine. 
 
Slijedom Odluke Senata od 11. lipnja 2013. godine da sastavnice u roku od 2 tjedna mogu 
dostaviti obrazložene primjedbe na predložene planove aktivnosti i potrebnih sredstava za 
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realizaciju ciljeva i aktivnosti iz Programskog ugovora, dostavljene su primjedbe Filozofskog 
fakulteta, Medicinskog fakulteta, Geotehničkog fakulteta te Akademije likovnih umjetnosti, a 
koje su razmatrane od strane mini Povjerenstva za praćenje programskih ugovora. Materijal je 
prošao Odbor za proračun, koji je donio Zaključak II. Prema materijalu Povjerenstva za praćenje 
programskih ugovora od 2. srpnja 2013. u vidu pregleda odobrenih sredstava po pojedinačnim 
ciljevima, Odbor za proračun prihvaća konsolidirani izvještaj te raspodjelu sredstava po 
sastavnicama u ukupnom iznosu od 8.901.741,77 kuna. U slučaju da Povjererenstvo naknadnim 
glasovanjem prihvati dopune i izmijeni prijedlog odobrenih sredstava za realizaciju ciljeva u  ak. 
godini 2012./2013., Odbor za proračun suglasan je da se novi prijedlolog Povjerenstva proslijedi 
na odlučivanje Rektorskom kolegiju i Senatu. Iznos je zbirno povećan za 152, 405 kuna u odnosu 
na prijedlog raspodjele koji je bio predočen Senatu 11. lipnja 2013.  
 
Za provođenje aktivnosti Programskog ugovora bila su odobrena okvirna sredstva u iznosu od 
20.400.000 kuna. Kako su do sada odobreni planovi u maksimalnom iznosu od 8.901.741,77 
kuna, preostala sredstva od 11.498.258,23 kuna Ugovora o punoj subvenciji participacije 
redovitih studenata u troškovima studija smatraju se neraspoređenima te se predlaže da Senat 
prihvati prijedlog Odbora za proračun da će se njihova namjena odrediti naknadno prema 
prijedlogu Odbora za proračun, sukladno potrebama i prioritetima financiranja. 
 

� Temeljem prijedloga Povjerenstva za praćenje programskih ugovora te Zaključka 
Odbora za proračun II s 64. sjednice održane 3. srpnja 2013., Senat je jednoglasno 
donio Odluku o konačnoj raspodjeli sredstava participacije školarina za realizaciju 
ciljeva i provedbu aktivnosti iz Programskog ugovora. 

 

c) Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava participacije školarina iz ugovora - 
razlika pokri ća nedostajućih sredstava zbog prijelaza na novi model i razlika 
pokri ća materijalnih troškova 

U Zaključku Odbora za proračun III navodi se kako su nakon prikupljenih podataka o stvarnoj 
realizaciji participacija školarina naplaćenih od studenata u ak. godini 2012./2013. i provedene 
analize, utvrđene razlike u prihodima zbog promjene modela participacija. Ukupni iznos za 
nadoknadu prema sastavnicama, a u skladu s Odlukom Senata o nadoknadi manjih prihoda od 
participacija iznosi 26.469.800 kuna. Kako su za nadoknadu manjih prihoda zbog promjene 
modela već isplaćene određene akontacije prema simulacijama, sastavnicama će sada biti isplaćen 
ostatak sredstava do utvrđenog punog iznosa razlike prihoda. Sastavnice kojima su na ime 
akontacije doznačena sredstva, a sada im se nije utvrdila razlika prihoda za nadoknadu, kao i one 
sastavnice čija doznačena akontacija prelazi ukupan iznos razlike prihoda za nadoknadu, dužne su 
višak sredstava vratiti na račun Sveučilišta. Povrat će se izvršiti umanjivanjem sljedeće doznake 
koja pripada sastavnici po osnovi rasporeda sredstava iz Ugovora o subvenciji participacije 
školarina. U skladu s Odlukom Senata od 11. rujna 2012. na kraju akademske 2012./2013. izradit 
će se evaluacija učinaka novog modela i predložit će se potrebne modifikacije. Odbor za proračun 
naročito će analizirati financijske učinke  primjene novog modela i potrebu zadržavanja odluke o 
daljnoj nadoknadi razlike proizašle iz promjene modela. 
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� Donosi se Odluka o raspodjeli sredstava participacije školarina iz Ugovora o punoj 
subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija za nadoknadu 
razlike prihoda od participacija na višim godinama studija po sastavnicama, a 
temeljem Zaključka Odbora za proračun III s 64. sjednice održane 3. srpnja 2013.  

Zaključak Odbora za proračun IV - sukladno Odluci Senata od 11. rujna 2012. da će dio sredstava 
Ugovora s MZOS-om za više godine studija biti utrošen za ujednačavanje pokrića troškova 
poslovanja, napravljen je prijedlog doznake djelomičnog ujednačavanja pokrića troškova 
poslovanja. Prosječni indeks pokrića troškova poslovanja iz cjelovitog iznosa i participacija 
školarina u odnosu na potrebno financiranje prema Pravilniku o osnovama financiranja 
Sveučilišta u Zagrebu iznosi 66,17%. Odlučeno je da se sastavnicama čiji je indeks pokrića manji 
od 45% doznačavaju sredstva do iznosa koji osigurava indeks pokrivanja 45% doznačavaju 
sredstva do iznosa koji osigurava indeks pokrivanja 45% te je u tu svrhu raspoređeno 4.966.196 
kuna. Iznos od 2.542.696 kuna raspoređen je na sve sastavnice koje imaju indeks financiranja 
manji od prosječnog prema njihovim udjelima u nedostajućim sredstvima do prosječnog 
financiranja. Prijedlog sveukupne doznake iznosi 7.508.892 kuna. 

� Donosi se Odluka o raspodjeli sredstava participacije školarina iz Ugovora o punoj 
subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija - više godine za 
poravnanje pokrića materijalnih troškova, a temeljem Zaključka Odbora za 
proračun IV s 64. sjednice održane 3. srpnja 2013.  

 

c) Informacije o statusu zahtjeva prema MZOS-u za pokri će troškova vanjske 
suradnje  

Prorektorica Vašiček kazuje kako je poslan iznos realizacije vanjske suradnje za akademsku 
godinu 2011./2012., a temeljem podataka sastavnica. Da bi Ministarsvo isplatilo vanjsku 
suradnju, moraju biti dostavljeni podaci o nastavnom opterećenju na novim obrascima. Međutim, 
kako isti nisu dostavljeni od strane Ministarstva, odgađa se i sam obračun. Nadalje, Ministarstvo 
je zahtijevalo obračun vanjske suradnje za umjetničko područje, što je napravljeno na starim 
obrascima te prosljeđeno prije 7 dana. Radi se o iznosu od 5 miljuna kuna. Za ostatak vanjske 
suradnje, rečeno je da će novi obrasci doći na sastavnice. Taj proces će biti pokrenut početkom 
mjeseca rujna. 

 
14) Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu - stanje sanacijskog postupka 

Temeljem sporazuma iz 2010. godine između MZOS-a, Ministarstva kulture i Sveučilišta u 
Zagrebu, predviđeno je da Sveučilište osigura prostor za izvođenje preddiplomskih sveučilišnih 
studija Suvremeni ples i Baletna pedagogija. Krajem 2011. godine pronađen je prostor u 
Studentskom centru - Paviljon N. Međutim, taj proces je stao iz razloga što se u Sanacijskom 
vijeću nije potvrdila odluka Upravnog vijeća, nego je ocijenjeno da ista nije provediva iz razloga 
koji nikada nisu predočeni Sveučilištu. S obzirom na to da je taj studij dobio dopusnicu i ušao u 
kvotu za ovu godinu, bilo je potrebno osigurati prostor za izvođenje studija. Sukladno 
navedenom, pronađen je alternativni prostor, kojega Sveučilište u Zagrebu unajmljuje. Novim 
aneksom sporazuma koji će biti potpisan između MZOS-a i Ministarstva kulture te Sveučilišta u 
Zagrebu, predviđa se da je taj prostor privremeno rješenje prije konačnog rješenja osiguranja 
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prostora u vlasništvu Sveučilišta temeljem osnovnog sporazuma. Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta obvezalo se osigurati nova radna mjesta za navedeni studij, a financiranje 
vanjske suradnje dijelom MZOS i Ministarstvo kulture, zaključuje prorektorica Vašiček. 

Rektor Bjeliš izvijestio je o zamolbi dr. sc. Zrinka Čustonje, predsjednika Hrvatskog 
akademskog sportskog saveza da kao rektor Sveučilišta u Zagrebu prihvati članstvo u 
Organizacijskom odboru 3. Europskih sveučilišnih igara (ESI) 2016. godine, što je rektor sa 
zadovoljstvom prihvatio, imajući u vidu važnost navedenog sportskog događaja za Republiku 
Hrvatsku, ali istodobno i zamolio da se status članstva rektora Sveučilišta u Zagrebu ima 
smatrati privremeno zamrznutim dok god je na snazi Odluka Vlade RH od 24. siječnja 2013. o 
sanaciji Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu, kojom su oduzeta sva zakonski i statutarno 
utvrđena osnivačka, vlasnička i upravljačka prava i ovlasti u odnosu na Studentski centar u 
Zagrebu, a što je rektor obrazložio u svom dopisu predsjedniku HASS-a te ministru Jovanoviću. 
U obrazloženju također navodi kako će se to članstvo u potpunosti aktivirati kada ta odluka 
prestane biti na snazi, ili kada bude zamijenjena odlukom o sanaciji kojom će se uzeti u obzir 
dopis Sveučilišta  s prijedlogom o sanaciji i preustroju Studentskog centra upućen Vladi RH 22. 
siječnja 2013. Također, najavljuje spremnost za sudjelovanje kompetentnih članova  Sveučilišta 
u pojedinim pododborima Izvršnog odbora ESI, naročito u onima koji će pokrivati teme u 
kojima se očekuje doprinos Sveučilišta u Zagrebu. Jednako tako, u spomenutim dopisima ističe 
kako će pozorno pratiti sve daljnje korake i inicijative vezane uz organizaciju ESI koji 
involviraju kapacitete i djelatnosti Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu, i adekvatno 
reagirati kad god to budu nalagali obveza i odgovornost u skrbi o dugoročnim interesima 
Sveučilišta u Zagrebu, Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu te svih članova akademske 

zajednice, posebno studenata.  

 
 
15) Proračun Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2013. godinu 

O Proračunu Studentskog zbora izvijestila je prorektorica Vašiček, kazavši da isti za 2013. 
godinu iznosi 2.471,273 milijuna kuna, koji je za studentske programe i sport na Sveučilištu nešto 
viši u odnosu na prošlu godinu, jer iznos koji je bio dug za zdravstveno osiguranje kao takav je 
prestao biti teret na ovim sredstvima Studentskog zbora. Predsjednica Studentskog zbora Petra 
Radetić dodala je da je evaluirano 208 programa i da su u tom smislu dodijeljena sredstva u 
iznosu od 1,5 milijuna kuna. 

 
� Senat je jednoglasno dao suglasnost na Proračun Studentskog zbora Sveučilišta u 

Zagrebu za 2013. godinu kojeg je donijela Skupština Studentskog zbora Sveučilišta 
u Zagrebu na 16. sjednici održanoj 26. lipnja 2013. godine. 

 
16) a) Osnivanje Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji   

Prorektorica Kovačević ukratko iznosi razloge i poduzete korake koji su prethodili donošenju 
odluke o osnivanju centra. Navodi da je sklopljen tripartitni Sporazum između Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta, Imunološkog zavoda d.d. i Sveučilišta u Zagrebu te da je Odbor za 
statutarna pitanja jednoglasno prihvatio prijedlog Odluke o osnivanju Centra za istraživanje i 
prijenos znanja u biotehnologiji, te smatra da se može uputiti Senatu na prihvaćanje. Također, 
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napominje da će u periodu koji slijedi Sveučilište u Zagrebu preuzeti sve zaposlenike 
Imunološkog zavoda do 31. kolovoza ove godine. 

� Senat je jednoglasno donio Odluku o osnivanju Centra za istraživanje i prijenos 
znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

Članak 1.  
(1) Ovom Odlukom osniva se Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji 

Sveučilišta u Zagrebu. 
(2) Centar se osniva s ciljem integriranog bavljenja bazičnim, primijenjenim i razvojnim 

istraživanjima u području biotehnologije, a u svrhu podizanja regionalne konkurentnosti 
nacionalnih proizvođača u području biotehnologije, te u svrhu edukacije studenata u 
istraživačkom radu.   

Članak 2. 
(1) Osnivač Centra je Sveučilište u Zagrebu. 
(2) Centar je ustrojbena jedinica Sveučilišta u Zagrebu. 
(3) Sjedište Centra je u Zagrebu, Rockefellerova 2, s mogućnošću djelovanja na više lokacija 

u okviru Sveučilišta u Zagrebu, s posebnom naglaskom na razvoju projekta Sjeverni 
kampus. 

Članak 3. 
Djelatnosti Centra su: 
Znanstveno istraživanje i razvoj 

-  temeljno istraživanje: eksperimentalni i teorijski rad namijenjen ponajprije stjecanju 
novih znanja o temeljnim osnovama pojava i uočenim činjenicama, neovisno o 
konkretnoj primjeni ili uporabi; 

- primijenjeno istraživanje: izvorno istraživanje namijenjeno stjecanju novog znanja, 
ponajprije usmjereno na ostvarivanje određenoga praktičnog cilja; 

- eksperimentalni razvoj: sustavan rad, uz korištenje postojećih znanja stečenih 
istraživanjem i/ili praktičnim iskustvom, usmjeren na proizvodnju novih materijala, 
proizvoda i uređaja, uvođenje novih postupaka, sustava i usluga te bitno unapređenje onih 
koji se već proizvode ili su već uvedeni. 

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji  
- DNK/RNK: genomika, farmakogenomika, genske probe, genetski inženjering, 

sekvenciranje, sinteza i umnažanje (amplifikacija) DNK i RNK, profiliranje izražaja 
(ekspresije) gena te uporaba „antisense“ tehnologije; 

- proteini i ostale molekule: sekvenciranje, sinteza i inženjering proteina i peptida 
(uključujući velike molekule hormona); poboljšane metode prijenosa velikih molekula 
lijeka; proteomika, pročišćavanje i izoliranje proteina, stanično signaliziranje, 
identifikacija staničnih receptora; 

- kultura stanica i tkiva te inženjering: rad sa staničnim kulturama i kulturama tkiva, tkivni 
inženjering (uključujući elemente tkiva i biomedicinski inženjering), stanična fuzija, 
stimulanti kod cjepiva i podizanja imuniteta; 

- biotehnološke tehnike: fermentacija uporabom bioreaktora, biološka obrada, biološko 
izlučivanje; 

- genski i RNK vektori: genska terapija, virusni vektori; 
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- bioinformatika: izrada baze podataka o genomima i proteinskim sekvencama; 
modeliranje složenih bioloških procesa, uključujući biološke sustave; 

- nanobiotehnologija: primjenjuje alate i procese nano i mikrotehnologije za izradu uređaja 
za istraživanje bioloških sustava i primjenu u farmaciji, dijagnostici. 

Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim 
znanostima 
- istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničkim znanostima 
• istraživanje i razvoj u prirodnim znanostima 
• istraživanje i razvoj u medicinskim znanostima 
• istraživanje i razvoj u poljoprivrednim znanostima 
• multidisciplinarno 

- pretklinička testiranja i ekspertiza za biološki aktivne tvari i njihove pripravke   
- razvoj i primjena laboratorijsko-dijagnostičkih metoda 
- izrada znanstvenih i stručnih projekata, analiza, atesta, ekspertiza i studija 
- stručne i znanstvene konzultacije 
- obavljanje recenzija i revizija projekata, stručnih i znanstvenih radova 
- pružanje usluga gospodarskim i drugim pravnim osobama kada to služi razvoju struke i 

racionalnijem korištenju opreme, uređaja i strojeva 
Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 

- razne uslužne djelatnosti koje se uobičajeno pružaju komercijalnim potrošačima, a koje 
uključuju djelatnosti koje zahtijevaju veće stručne, znanstvene i tehničke vještine 

Tehničko ispitivanje i analiza 
- provođenje fizikalnih, kemijskih i ostalih analitičkih ispitivanja svih vrsta materijala i 

proizvoda primarno u svrhu ispitivanja kvalitete i pouzdanosti 
Članak 4. 

(1) Tijela Centra su voditelj i stručno vijeće. 
(2) Centrom upravljanju voditelj i stručno vijeće. 
(3) Stručno vijeće čine predsjednik i članovi koji su zaposlenici Centra izabrani u znanstvena 

zvanja. 
(4) Voditelja Centra, koji je ujedno i predsjednik Stručnog vijeća, te Stručno vijeće imenuje 

rektor, a potvrđuje Senat. 
Članak 5. 

(1) Sredstva za rad Centra osiguravaju se iz direktnih potpora državnog proračuna, sredstava 
Sveučilišta, različitih projekata i donacija te obavljanjem vlastitih djelatnosti. 

(2) Prostor za rad Centra osigurava se u skladu sa Sporazumom. 
Članak 6. 

(1) Senat će, na prijedlog rektora, imenovati privremenog voditelja koji će u daljnjem roku 
od šest (6) mjeseci pripremiti opće akte Centra te osigurati uvjete za nesmetan rad. 

(2) Privremeno Stručno vijeće imenovat će se na način naveden u prethodnom stavku u roku 
od tri mjeseca od dana donošenja ove Odluke. 

 

b) Osnivanje Centra za podršku studentima Sveučilišta u Zagrebu   

Prorektorica Divjak  ukratko iznosi Prijedlog Odluke o osnivanju Centra za podršku studentima, 
kazavši da se Centar osniva s ciljem koordiniranja i osiguravanja sustavnog pružanja podrške 
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studentima Sveučilišta u Zagrebu u okviru akademskog, karijernog i osobnog savjetovanja i 
usmjeravanja te drugim potrebnim područjima podrške, a kako bi se osnažilo studente za 
uspješno studiranje i svladavanje akademskih obaveza te ih podučilo životnim i poslovnim 
vještinama čime bi se omogućio puni razvoj akademskih potencijala, povećala učinkovitost i 
završnost studiranja te njihova zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada. 

� Senat je jednoglasno donio Odluku o osnivanju Centra za savjetovanje i podršku 
studentima, kako slijedi: 

Članak 1. 
1. Ovom Odlukom osniva se Centar za savjetovanje i podršku studentima Sveučilišta u 

Zagrebu (u daljnjem tekstu Centar). 
2. Centar se osniva s ciljem koordiniranja i osiguravanja sustavnog pružanja podrške 

studentima Sveučilišta u Zagrebu u okviru akademskog, karijernog i osobnog savjetovanja i 
usmjeravanja te drugim potrebnim područjima podrške, a kako bi se osnažilo studente za 
uspješno studiranje i svladavanje akademskih obaveza te ih podučilo životnim i poslovnim 
vještinama čime bi se omogućio puni razvoj akademskih potencijala, povećala učinkovitost i 
završnost studiranja te njihova zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada. 

Članak 2. 
1. Osnivač Centra je Sveučilište u Zagrebu. 
2. Centar je ustrojbena jedinica Sveučilišta u Zagrebu. 
3. Sjedište Centra je u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, s mogućnošću djelovanja na više lokacija 

u okviru Sveučilišta u Zagrebu ovisno o potrebama studenata i vrsti aktivnosti. 
Članak 3. 

Djelatnosti Centra su informiranje, savjetovanje, usmjeravanje i educiranje studenata svih godina 
i sastavnica Sveučilišta u Zagrebu te koordinacija usluga i aktivnosti u sljedećim područjima: 

a. razvoj akademskih vještina  
b. razvoj i upravljanje karijerom (uključuje i područje stručne prakse) 
c. razvoj komunikacijskih i socijalno-emocionalnih vještina 
d. savjetovanje vezano uz osobne i akademske poteškoće  
e. podrška studentima s invaliditetom 
f. mentalno zdravlje 
g. zdravstvena zaštita 
h. podrška podzastupljenim i drugim skupinama studenata kojima je potrebna 

dodatna podrška 
i. podrška nastavnom, stručnom i administrativnom osoblju Sveučilišta u 

Zagrebu vezano uz navedena područja podrške studentima 
j. ostala područja u skladu s ustanovljenim potrebama studenata i odlukama 

Senata. 
Djelatnosti Centra također uključuju provođenje istraživanja procjene potreba studenata za 
podrškom i drugih relevantnih istraživanja za to područje, vrednovanje ponuđenih aktivnosti, 
organiziranje supervizije djelatnika Centra, izradu standarda, protokola postupanja i prikupljanja 
podataka u skladu s potrebama u navedenim područjima djelovanja.  

Članak 4. 
1. Tijela Centra su voditelj i stručno vijeće. 
2. Centrom upravljaju voditelj i stručno vijeće. 
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3. Stručno vijeće je sastavljeno od predsjednika i članova koji su stručnjaci za pojedina 
područja podrške, a koji su zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica. Voditelj 
Centra je predsjednik stručnog vijeća. 

4. Predsjednika i članove stručnog vijeća imenuje Rektor, a potvrđuje Senat. 
5. U sklopu Centra djeluje Ured za studente s invaliditetom, a u daljnjem ustroju Centra 

moguće je osnivanje ureda za druga područja djelovanja Centra. 
Članak 5. 

1. Sredstva za rad i poslovanje Centra osiguravaju se iz direktnih potpora državnog proračuna, 
sredstava Sveučilišta, različitih projekata i donacija te obavljanjem vlastitih djelatnosti. 

2. Prostor za rad Centra osigurava Sveučilište. 
Članak 6. 

Rektor će imenovati privremenog voditelja i privremeno stručno vijeće koje će u roku od šest 
mjeseci pripremiti opće akte Centra te osigurati uvjete za nesmetan rad. 

 
17) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i djelovanju Ureda 
za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu   
Nakon što je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i djelovanju Ureda za 
studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu, sukladno primjedbama Odbora za statutarna 
pitanja proveo sve zahtijevane promjene, Pravilnik se upućuje Senatu na prihvaćanje. Jedna od 
izmjena jest da Ured za studente s invaliditetom postaje dio Centra za savjetovanje i podršku 
studentima Sveučilišta u Zagrebu, čija je djelatnost u ovom Pravilniku također bolje definirana. 
 

� Senat je jednoglasno donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
organizaciji i djelovanju Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu. 

 
18) Uspostava pravnog okvira za suzbijanje pojava diskriminacije i korupcije s 
ciljem unapređenja akademskog integritet - prijedlog sveučilišnih politika i 
pravilnika 
Profesor Željko Potočnjak , voditelj IPA projekta Uspostava pravnog okvira za suzbijanje 
pojava diskriminacije i korupcije s ciljem unapređenja akademskog integriteta, koji je vođenje 
projekta preuzeo 1. siječnja 2013. godine u uvodnom dijelu kazuje kako je stručni tim projekta 
izradio prijedloge pravilnika i javnih politika kojima je cilj suzbijanje i prevencija pojavnih oblika 
korupcije i diskriminacije u akademskoj zajednici. Projekt je proveden u suradnji sa sveučilištima 
u Osijeku, Splitu i Rijeci, koji su već donijeli pravilnike kojima se reguliraju neprihvatljiva 
ponašanja na sveučilištu. Na sjednici Senata od 14. svibnja 2013. godine predstavljeno je 5 
Politika (Politika jednakih mogućnosti te nedikriminacije, Politika sprečavanja nepotizma, 
Politika o dobrovoljnim intimnim odnosima, Politika o neprihvatljivim praksama u znanstvenom 
i umjetničkom radu i studiju, Politika za sprečavanje sukoba interesa i sukoba obveza) i 3 
Pravilnika (Pravilnik o zaštiti dostojanstva zaposlenika i zaštiti od diskriminacije na radu, 
Pravilnik o sprečavanju nepotizma, Pravilnik o sukobima interesa i sukobima obveza) te je 
donesena odluka o pokretanju javne rasprave o navedenim aktima koji su sastavni dio uspostave 
pravnog okvira za suzbijanje pojava diskriminacije i korupcije s ciljem unapređenja akademskog 
integriteta, a kao ishodi projekta IPA 2008 DISCO. Rasprava je bila otvorena do 29. svibnja 
2013. i ukupno je pristiglo 5 primjedbi. Neke od tih primjedbi potpuno odbacuju potrebu da se 



 35

nešto na ovom podučju učini, a neke su bile usmjerene na poboljšanje tekstova i te smo sugestije, 
koliko smo mogli, ugradili u ove Pravilnike i Politike. S obzirom na raspravu koja se vodila, 
povučena je Politika o dobrovoljnim intimnim odnosima, koja je izazvala određene nedoumice 
oko toga da li je ista uopće prikladna te je zamoljena profesorica Nadežda Čačinović da istu 
recenzira. Na inicijativu rektora donesene su Smjernice za postupanje u slučaju da je protiv 
zaposlenika ili sastavnice Sveučilišta u Zagrebu pokrenut kazneni postupak. U tim Smjernicama 
željeli smo izraziti načelan stav o spremnosti Sveučilišta u Zagrebu na postupanje u slučaju 
najtežih oblika povrede akademskog integriteta, primjerice zloupotrebe položaja i ovlasti, 
diskriminacije, mobinga, kaznenog djela trgovanja utjecajem, kao relativno novog kaznenog 
djela, ali se upozorava i na praksu Vrhovnog suda koja vrlo jasno razgraničava pitanja 
radnopravne od kaznenopravne odgovornosti. Upozorava se na mogućnost da se s radnopravnog 
aspekta pokrenu određeni postupci to jest, otkaže izvanredno ili redovito ugovor o radu onom 
zaposleniku protiv kojega su pokrenuti određeni kaznenopravnoi postupci zbog određenih 
kaznenih djela vezanih uz rad na Sveučilištu u Zagrebu. Što se tiče pravilnika, jedino je Pravilnik 
o sprečavanju nepotizma bio dijelom razmatran na sjednici Odbora za statutarna pitanja 9. srpnja 
2013. godine i primjedbe izrečene od strane Odbora ugrađene su u taj Pravilnik te je Pravilnik 
kao takav dostavljen Senatu, dok o preostalim pravilnicima Odbor nije raspravljao. Profesor 
Potočnjak naglašava kako postoji obveza donošenja Pravilnika o zaštiti dostojanstva zaposlenika i 
zaštiti od diskriminacije na radu svakog poslodavca koji zapošljva više od 20 zaposlenika, što 
proizlazi iz Zakona o radu. Standardi se u tom području u posljednjih nekoliko godina bitno 
podižu, a sporovi se sve više počinju javljati i u akademskoj sferi. Zaključno, napominje da bi se 
Pravilnik o sukobima interesa i sukobima obveza trebao početi primijenjivati od akademske 
godine 2014./2015. te da se istim uređuju sukobi interesa i obveza koji su od utjecaja na rad 
zaposlenika Sveučilišta te mjere i postupci njihovog izbjegavanja, sprječavanja i nadzora. 
Također, u odredbe Pravilnika ugrađena je i Odluka Senata o izmjenama i dopunama Odluke o 
izvođenju nastave  nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim visokim učilištima u Hrvatskoj i 
izvan Hrvatske. 

Prije otvaranja same rasprave, rektor Bjeliš ukratko upoznaje članove Senata sa zaključkom 
Odbora za statutarna pitanja. Naime, Odbor podržava i pozdravlja napore i namjere Sveučilišta u 
Zagrebu za uređenjem pitanja sprječavanja nedopustivih i neprihvatljivih ponašanja na 
Sveučilištu, no ipak smatra da se i po završetku projekta treba nastaviti s radom na razvoju 
politika i pravilnika kojima bi se nastojalo preventivno djelovati u sprječavanju neprihvatljivih 
pojava i ponašanja, a pri tome vodeći računa da ne dođe do prenormiranosti ili do pojave da 
spomenuti pravilnici otvore mogućnosti diskriminacije ili sličnih procesa kojima bi se 
ograničavala prava i akademske slobode na Sveučilištu. Vezano uz Pravilnik o sprečavanju 
nepotizma, članovi Odbora predložili su određene izmjene te donijeli jednoglasni zaključak da 
zbog kratkoće vremena kojeg su imali na raspolaganju, kao i zbog opsežnosti i ozbiljnosti 
materije, nisu u mogućnosti izraziti stav o prijedlozima pravilnika, te ostaju suzdržani u 
donošenju svoga mišljenja. Zbog navedenih razloga i poradi vrlo složene materije koja na 
različite načine utječe na mnogobrojne procese na Sveučilištu, Odbor nije raspravljao o 
prijedlozima Pravilnika o zaštiti dostojanstva zaposlenika i zaštiti od diskriminacije na radu te 
Pravilniku o sukobima interesa i obveza.  
Rektor upozorava da sam projekt koji je velika obveza za Sveučilište u Zagrebu mora biti do 
kraja dovršen i da je prihvaćanje ovih Pravilnika jedna od preostalih obveza. Ovi materijali su 
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preliminarni dokumenti. Sukladno navedenom, Rektor predlaže da Senat donese odluku o 
modificiranim pravilnicima nakon što Odbor za statutarna pitanja o njima raspravi i donese svoje 
mišljenje. Također, naglašava kako ove teme ulaze u temu rada na Strategiji i Elaborata o 
preoustroju Sveučilišta, tako da bi to bila finalna etapa o kojoj bismo onda na dovoljno kvalitetan 
način situirali dosadašnje doprinose i situirali ih širi okvir izmjena naših pravnih akata, kada to 
dođe na red. Potom se zahvalio profesoru Potočnjaku na velikom angažmanu u nastojanju da se 
ovaj projekt uspješno privede kraju. 
 

U raspravi koja je potom uslijedila, profesor Grgin kazuje kako je uputio amandman na 
prijedlog Pravilnika o zaštiti dostojanstva zaposlenika i zaštiti od diskriminacije na radu na koji 
nije dobio nikakav odgovor, a čiji je sadržaj iznio u nastavku teksta. Uvođenje institucije 
povjerljivog savjetnika provodi se bez ikakve reference na etička povjerenstva sastavnica, iako se 
u žalbenom postupku spominje Etički savjet Sveučilišta, kao i postupanje po etičkim kodeksima 
sastavnica i Sveučilišta. Bez jasnog razgraničenja nadležnosti povjerljivog savjetnika i etičkih 
povjerenstava sastavnica, što zahtijeva reviziju etičkih kodeksa sveučilišta i sastavnica, u praksi 
bi moglo doći do preklapanja nadležnosti i ovlasti te blokade ili otežavanja odlučivanja na 
sastavnicama o spomenutim pitanjima. Iz predloženih odredaba se neizravno iščitava i 
nepovjerenje prema etičkim povjerenstvima sastavnica. Profesor Potočnjak  kazuje kako je puno 
bolje imati jednu osobu (povjerljivog savjetnika) koja će pokušati mirno riješiti problem. Naime, 
dizanje problema na višu razinu odnosno na razinu Etičkog savjeta oko rješavanja odnosa između 
dviju osoba, pokazalo se neučinkovitim načinom. Dekan Parać smatra da se ovim pravilnicima 
ulazi u fazu pretjerane normiranosti te predlaže sa se odlučivanje o ovim pravilnicima odgodi za 
mjesec rujan, kako bi se Odboru za statutarna pitanja dalo dovoljno vremena za razmatranje istih i 
donošenje mišljenja. Također, smatra da bi se o ovako važnoj temi trebalo raspravljati na 
početku, a ne na kraju dnevnog reda. Kazuje kako je tragično što se ovakva pravila moraju 
donositi te da postojanje istih neće spriječiti ili promijeniti akademski neprihvatljiva ponašanja. 
Imat ćemo samo bolji instrumentarij s kojim ćemo moći intervenirati kad se takva ponašanja 
dogode i pokazujemo javnosti da nešto činimo. Profesorica Čikeš podsjeća da je Medicinski 
fakultet jedan od prvih fakulteta koji je donio pravilnike na temu nedoličnog ponašanja odnosno 
plagiranja i da su isti bili od velike pomoći u rješavanju problema takve naravi te u tom smislu 
podržava da se takvi pravilnici implementiraju. Dekan Matulić smatra da treba razmisliti o 
odnosima tijela koja će nastajati iz potrebe za implementacijom, praćenjem  i poštivanjem ovih 
politika i pravilnika te Etičkog savjeta kao najvišeg tijela na ovom Sveučilištu. 

Senat odgađa odlučivanje o gore navedenim pravilnicima, dok Odbor za statutarna pitanja 
o njima ne zauzme konačan stav i donese mišljenje. 
 

19) Davanje suglasnosti dekanu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu za sklapanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna 

Budući da je prema Statutu Sveučilišta u Zagrebu čelniku institucije potrebna suglasnost Senata  
za potpisivanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna, dekan Prirodoslovno-
matematičkog  fakulteta  uputio je zahtjev za suglasnost Senata za sklapanje ugovora o javnoj 
nabavi opskrbe prirodnim plinom u trajanju od 12 mjeseci, pri čemu Fakultet kao naručitelj 
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planira utrošiti do 3.125.000,00 kuna prema odluci o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog 
naručitelja. 
 

� Senat je jednoglasno dao suglasnost dekanu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu za sklapanje ugovora u vrijednosti iznad 3 milijuna kuna. 

 
 
20) Davanje suglasnosti dekanici Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 
sklapanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna 

Budući da je prema Statutu Sveučilišta u Zagrebu čelniku institucije potrebna suglasnost Senata  
za potpisivanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna, dekanica Građevinskog fakulteta  
uputila je zahtjev za suglasnost Senata za sklapanje Konzorcijskog ugovora o provedbi 
geotehničkih istražnih radova i izrade projekata sanacije klizišta i odrona na državnim cestama 
Republike Hrvatske.  
 

� Senat je jednoglasno dao suglasnost dekanici Građevinskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu za sklapanje ugovora u vrijednosti iznad 3 milijuna kuna. 

 
 
21) Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja 

Pomoćnica rektora za pravna pitanja, gospođa Melani Vukmirica  ukratko je izvijestila sa 
sjednice Odbora za staturna pitanja, kazavši da je Odboru bio upućen zahtjev Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za vjerodostojnim tumačenjem članka 38. st. 3. Statuta Sveučilišta 
u Zagrebu. S tim u vezi, Odbor je još 2007. godine dao mišljenje i tumačenje navedenog članka u 
kojem stoji da obveza dostavljanja statuta odnosno pravilnika na suglasnost Senatu obvezuje one 
sastavnice i ustrojbene jedinice Sveučilišta koje imaju pravnu osobnost, odnosno pravilnike 
sastavnica i ustrojstvenih jedinica Sveučilišta u Zagrebu koje nemaju pravnu osobnost,  a kojima 
se uređuju temeljna pitanja koja po svojem sadržaju odgovaraju sadržaju Statuta. Ujedno je bilo 
preporučeno da se navedena odredba izmjeni kako ubuduće ne bi izazivala dvojbe oko tumačenja 
i primjene. Članovi Odbora jednoglasno su zaključili da se prijedlog za davanjem vjerodostojnog 
tumačenja navedene odredbe Statuta uputi Senatu na usvajanje jer je samo Senat, kao tijelo koje 
je donijelo Statut, ovlašteno davati takvo tumačenje kako bi ono imalo obvezujuću pravnu snagu.  
 
Senat je jednoglasno potvrdio Tumačenje Odbora za statutarna pitanja, kako glasi:            
U primjeni odredbe članka 38. stavka 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu pojavilo se sporno 
pitanje daje li Senat Sveučilišta u Zagrebu, na osnovi mišljenja Odbora za statutarna 
pitanja, suglasnost na sve pravilnike svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, koje bez te 
suglasnosti ne mogu stupiti na snagu. Polazeći od cilja i svrhe koja se želi postići utvr đenom 
odredbom, članak 38. stavak 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu treba tumačiti tako da Senat 
Sveučilišta u Zagrebu, na osnovi mišljenja Odbora za statutarna pitanja, daje suglasnost na 
statute sastavnica koje imaju pravnu osobnost, odnosno pravilnike sastavnica i 
ustrojstvenih jedinica Sveučilišta u Zagrebu koje nemaju pravnu osobnost kojima se 
uređuju temeljna pitanja koja po svojem sadržaju odgovaraju sadržaju statuta.  
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22) Ostalo 
Dekanica Bischof pozvala je dekane svih sastavnica da sve aktivnosti vezane uz šivanje raznih 
materijala za potrebe sastavnica preusmjere Udruzi Kamensko koja je osnovana krajem 2011. od 
strane otpuštenih tekstilnih radnica propale industrije Kamensko sa svrhom zajedničkog 
djelovanja i međusobne podrške u egzistencijalnoj i emotivnoj krizi, kazavši da se Tekstilno-
tehnološki fakultet već odazvao navedenoj akciji. 

 
 
 

*** 

Rektor je zahvalio svima na sudjelovanju u radu sjednice te zaključio istu u 21,30 sati. 
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                                                                                            Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, v.r. 
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Jelena Đuran, dipl. iur. 
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